Beknopt verslag van de algemene vergadering op 16 maart 2012.
Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 14 leden aanwezig,samen met het voltallig bestuur.
Voorzitter Marcel opent om 19u30 de vergadering en secretaris Karl overloopt de agenda.
Hieronder de besproken punten:
De kalender wordt overlopen en ook dit jaar valt er geen visdag van het criterium op een
feestdag.
Het criterium start dus op vrijdag 13 april 2012 en eindigt 20 weken later op vrijdag 24
augustus 2012.
De koppelvissen wedstrijd is gepland op zaterdag 1 september 2012. Er is slechts 1
wedstrijd voorzien omdat we dit jaar naar Lith gaan vissen.
Zondag 24/6/2012 kunnen we weer deelnemen aan een wedstrijd bij de Lierse Sportvisser
in Lier. Meer info volgt later.
Ook dit jaar gaan we voor de jeugd een wedstrijd organiseren en dit op zaterdag
14/07/2012.
Het beekvissen zullen we dit jaar niet organiseren wegens te weinig opkomst en vangsten.
Op zaterdag 16/6/2012 zullen weer een uitstap organiseren naar onze vrienden uit Lith.
Gezien deze trip heel wat organisatie vraagt is het belangrijk dat we tijdig inschrijven en
eventueel al een bus reserveren.
Voor al deze activiteiten zullen we tijdig een extra schrijfsel richten aan onze leden.
Het wedstrijdreglement voor seizoen 2012 is opnieuw aangepast.
Op algemeen verzoek schakelen we terug over naar het oude puntensysteem en zullen we de
einduitslag niet meer baseren op het totaal gewicht.
Het volledig reglement kan nagelezen worden op de website van onze club.
www.visclublint.be

Festiviteiten.
Zowel de datum en locatie voor mosselsouper en kampioenenviering zijn reeds vastgelegd.
Mosselsouper op 13/10/2012 in de lokalen van de meisjes chiro.
Kampioenenviering op 24/11/2012 in de feestzaal van taverne-restaurant Passage in Duffel.
Ook hier zal tijdig een schrijven worden verstuurd.
Lidgeld en lidkaart.
Het lidgeld blijft 10€. Dit zowel voor vissers als voor sympathisanten.
In de invitatiebrief voor deze vergadering werd ook nadrukkelijk gevraagd aan de vissers
om in te schrijven ten minste 1 week voor de aanvang van het seizoen. Er zal ook een
maximum van 28 vissers gerespecteerd worden.
Sympathisanten kunnen zich steeds inschrijven bij de bestuursleden of tijdens de
wedstrijden.
Pros zal trachten om de lidkaarten te overhandigen tijdens de eerste wedstrijd op 13 april
2012.

Retributie.
Deze wordt verhoogd naar 10€ per vissend lid. De vijver opkuis zal gebeuren door de
gemeente en niet meer door de leden van onze club. Zie volgend punt.
Opkuis vijver: De club heeft tijdens een vergadering met burgemeester Tuyteleers en
milieubeamte Laurent te kennen gegeven dat de opkuis van de vijver niet meer door ons zal
gebeuren. Met de middelen die we ter beschikking kregen was dit een redelijk onmogelijke
taak en in feite dient dit op een meer professionele manier te gebeuren.
Tijdens de gemeenteraad van februari is er dan beslist om de retributie te verhogen naar
10€ per vissend lid. Deze meerkost wordt voorlopig door de club gedragen.
De gemeente zal dit jaar (voor 1/4/2012) vis uitzetten op de vijver. 300kg vis met
voornamelijk voorn, winde en zeelt met een grootte van 3-4 vissen per kg.
Rondvraag.
- Er zijn nog steeds meningsverschillen over de bom. Er worden meerdere voorstellen naar
voor gebracht en het bestuur zal dit zo snel mogelijk en voor de eerste wedstrijd uitklaren.
- Voor vele leden mogen er meerdere activiteiten gepland worden; eventueel onder de vorm
van BBQ of andere gezellige activiteiten na de wedstrijden.
- De weegschaal die we nu gebruiken is misschien wel aan vervanging toe. Klokmodel met
meer capaciteit. Er is ook onenigheid over de manier van wegen en meer bepaald of de
visser aanwezig moet zijn bij de weging.
- Een andere vraag gaat over de aanschaf van een betere beschutting voor de bankzitters.
Party tent?
- Beekvissen dit jaar? Nee, omdat er geen vangsten zijn en er toch maar een beperkte
opkomst is.
- Is het mogelijk om nog eens te gaan vissen in het park van buurgemeente Hove? Hove
contacteren via milieudienst Lint.

Einde vergadering omstreeks 21u15.
KS.
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