Samen vissen met bewoners van zorginstellingen

Waarom Samen vissen?
Goed doen voor een ander

Een kwart van de bewoners van zorgcentra komt niet
meer buiten omdat ze dat zelf niet meer kunnen of
omdat er geen begeleiding voor is.

Vissen is een fantastische manier om deze mensen mee
naar buiten te nemen en weer in contact te brengen
met de natuur.
Je krijgt er als vrijwilliger een goed gevoel van. Het
contact met en de waardering van de deelnemers geeft
enorm veel positieve energie.
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Waarom Samen vissen?
Wie goed doet …

Maatschappelijke relevantie en zichtbaarheid
houden de sportvisserij maatschappelijk geaccepteerd.

En dat is van groot belang, want sportvissen:
• staat met name ‘in de stad’ onder druk:
•
•
•

waterplantenoverlast
slecht toegankelijke oevers
afnemende vangsten

• is niet overal meer vanzelfsprekend
•
•
•
•

natuurdoelen
bezuinigingen op beheer en onderhoud
dierenwelzijnsdiscussie
‘heeft onze gemeente een HSV?’
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Samen vissen

De aanpak: korte lijnen
‘De HSV’ bespreekt samen met de zorginstelling:
•

waar en wanneer wordt gevist

•

of een vislocatie veilig is voor de deelnemers

•

of er een (invaliden)toilet in de buurt is

•

Denk ook aan de zichtbaarheid (en dus ook dierenwelzijn)!

De vrijwilligers van de HSV zorgen voor:
•

hengels, aas en voer

•

‘vistechnische’ begeleiding tijdens het vissen

De activiteitenbegeleiders van het tehuis zorgen voor:
•

zorgbegeleiding

•

vervoer naar de waterkant

•

stoelen

•

een hapje en drankje
Op www.samenvissen.nl is een voorbeeld draaiboek beschikbaar.
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Waarom Samen vissen?

Wij bieden: maximaal resultaat met een landelijk programma
• Landelijke promotie
• Het leggen van de eerste verbinding (optioneel)
• Hengelmateriaal

• Samen vissen coaches
• Zichtbaarheid aan het water

• Onkostenvergoeding per visuitje
• Centrale verzending persbericht

• Kwaliteitsbewaking door evaluatie
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Samen vissen

Gezocht: Samen vissen coach
• Lokaal aanspreekpunt voor Sportvisserij Nederland en federatie
• Lokale coördinator visuitjes; selecteert een geschikte locatie
• Namens de lokale HSV(en); regelt de groepsvergunning!

• Onderhoudt contacten met zorginstelling(en)
• Regelt vrijwilligers

• Beheert basis hengeluitrusting voor 6 of 12 deelnemers
• Zorgt dat elk visuitje conform het draaiboek wordt georganiseerd

• Vaste vergoeding van € 40,- per visuitje* voor:
•

Aas en voer

•

Klein hengelmateriaal

•

Gereden kilometers

•

Overige kosten

* gebonden aan maxima
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Samen vissen
Wie doet mee?

Wij nemen met alle geïnteresseerde coaches contact op over:
• Contact met een zorginstelling:
•

Werk je al samen?

•

Neem je zelf contact op?
• we kunnen je bijv. helpen met voorbeeldteksten

•

Wil je dat wij contact voor je zoeken?

• Heb je materialen nodig?
• Hoe declareer je eenvoudig je onkosten?
• Voorbeelden, o.a.:
•
•
•
•

Draaiboek
Groepsvergunning
Agenda kennismakingsgesprek
Introductiemail aan zorginstelling
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Bedankt voor jullie aandacht

