Beknopt verslag van de algemene vergadering op 18 maart 2011.
Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 17 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 géén visdag van het criterium op een
feestdag.
Het criterium start dus op vrijdag 15 april en eindigt 20 weken later op vrijdag 26 augustus
2011.
De koppelvissen wedstrijden zijn gepland op zaterdag 11 juni en 3 september 2011.
Zaterdag 25/6/2011 kunnen we weer deelnemen aan een wedstrijd bij de Lierse Sportvisser
in Lier.
Ook dit jaar gaan we voor de jeugd een wedstrijd organiseren en dit op zaterdag
16/07/2011.
Tenslotte hebben we toestemming gekregen om tweemaal op de beek te vissen ten einde
deze vangsten over te hevelen naar de noordelijke vijvers. Noteer alvast 7/5/2011 en
9/7/2011 in uw agenda.
Voor al deze activiteiten zullen we tijdig een extra schrijfsel richten aan onze leden.
De reglementen voor seizoen 2011 zijn aangepast en dit in verschillende hoofdstukken.
De veranderingen worden overlopen en daar waar nodig wordt uitleg gegeven.
Grootste verandering is misschien wel dat het puntensysteem wordt verlaten en dat de
klassementen zullen opgemaakt worden in functie van het gevangen 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 15/10/2011 in de lokalen van de meisjes chiro.
Kampioenenviering op 26/11/2011 in de congreszaal van de Witte Merel.
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 15 april
2011.

Retributie.
Deze blijft tot nader bericht dezelfde en de club zal dus 5 euro per visser storten aan de
gemeente.
Er wordt wel geopperd om slechts te betalen indien er vis wordt uitgezet.
Opkuis vijver is vastgelegd op zaterdag 2 april omstreeks 9u.
Gezien het een zware karwei is, wordt toch gevraagd om zo voltallig mogelijk aanwezig te
zijn. Vele handen maken nog steeds dat het wat minder zwaar wordt.
De gemeente voorziet in een container, waadpakken en wat ander klein gerei.
Rondvraag.
Zoals steeds wordt het dan stil in de zaal.
Geen substantiële opmerkingen en/of vragen.
Er wordt wel gevraagd of we met sponsoring van de clubkas niet kunnen gaan vissen in echte
visvijvers. De vragende leden kijken zelf uit naar alternatieven, prijzen, data enzoverder en
brengen het bestuur dan wel op de hoogte.

Einde vergadering omstreeks 21u15.
KS.
Visclub Lint vzw

