
Voorbeeldmail Samen Vissen Coach daags na Samen vissen kennismakingsbijeenkomst HSV - 
Zorginstelling 

Beste allemaal, 

Bedankt voor het fijne gesprek gisteren. In de bijlage staan de gemaakte afspraken en een schema 
met taakverdelingen. Het is belangrijk om deze allen tijdig uit te voeren zodat we alles op tijd in orde 
hebben en we er een leuke, geslaagde dag van kunnen maken.  

Ik hoor het graag wanneer er nog iets onduidelijk is en zal t.z.t. nog even rondvragen of alles goed 
verloopt.  

 [Naam SaViCo] 

Samen vissen coach, [Naam HSV/Fed] 

Samen Vissen – [Gemeente / plaats]  

Locatie: [Naam water, adres/locatie]  

Gemaakte afspraken en taakverdeling: 

- [Naam SaViCo] coördineert namens [Naam HSV] vanuit het Samen Vissen project van 
Sportvisserij Nederland en IVN op [datum] een visuitje voor enkele bewoners van [Naam 
zorginstelling]. Vanuit de ervaringen met dit eerste visuitje zullen we bespreken hoe we deze 
visuitjes vanuit het ‘Samen Vissen’ kunnen borgen voor de toekomst.  

- Hierbij zullen we kijken of we deze visuitjes structureel uitvoerbaar kunnen maken, waarbij de 
zorginstelling mij als Samen vissen coach kan bellen om op een nader af te spreken tijdstip te 
komen vissen. Ik heb van Sportvisserij Nederland materialen ter beschikking en kan via de 
hengelsportvereniging eenvoudig een groepsvergunning regelen waardoor er door de 
deelnemers kosteloos wellicht regelmatiger kan worden gevist.  

- [Datum om tijd] komen de inwoners van [Naam zorginstelling] naar de locatie [Naam locatie, 
parkeerplek liefst aangeven in Google maps]. Tijdens deze dag zullen ze vissen, wordt door de 
zorginstelling koffie en een snack/broodje/iets lekkers aangeboden.  

- Maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op [tien / is er niet, aangezien er voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn voor de begeleiding]. 

- Minimaal 2 weken van tevoren geeft de zorginstelling het aantal deelnemers door.  

Wat Geregeld 
(j/n) 

Wie (organisatie) Naam 
persoon 

Vergunningen  Samen vissen coach  
Inschrijven 
www.samenvissen.nl    

 Samen vissen coach of  Zorginstelling  

Toilet  Samen vissen coach of Zorginstelling  
Persberichten  Sportvisserij Nederland  
Vervoer + begeleiding  Zorginstelling  
Koffie/Thee + Cake/Broodjes  Zorginstelling   
Hengelmateriaal  Samen vissen coach  
Stoelen  Zorginstelling  
Borging/verdere voortgang 
en evaluatie week na uitje 
[tijdstip] bespreken 

 Allen Allen 

Overige vrijwilligers   Zorginstelling + HSV   


