
Beknopt verslag van de algemene vergadering op 19 maart 2010. 

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer. 

Er zijn 20 leden aanwezig, enkele zijn verontschuldigd en andere konden dan weer net niet. 

Voorzitter Marcel opent om 19u30 de vergadering en secretaris Karl overloopt de agenda. 

 

Hieronder de besproken punten: 

 

VZW: 

De aanwezige leden krijgen het relaas van de oprichting van de VZW van de Visclub Lint. 

De oprichters zijn de bestuursleden van de feitelijke vereniging minus Pros. Het bestuur is 

dus voorzitter Marcel, schatbewaarder Maria en secretaris Karl. Luc en kurt  zijn mede 

oprichters. Pros krijgt van het bestuur en leden een kleine attentie voor zijn inzet in het 

verleden. Hij blijft wel actief in de club en zorgt voor drukwerken, lidkaarten en bedeling 

van post. 

Er wordt ook toegelicht dat de club een verzekering afsloot voor burgerlijke 

aansprakelijkheid met rechtsbijstand en lichamelijke letsels. Materiële schade zit niet in 
deze verzekering. De kost voor deze verzekering wordt niet doorgerekend aan de leden. 

De statuten zijn na te lezen onze website. 

De kalender wordt overlopen en dit jaar valt er géén visdag op een feestdag. 

Het criterium start dus op vrijdag 16 april en eindigt 20 weken later op vrijdag 27 augustus 

2010. 

De koppelvissen wedstrijden zijn gepland op zaterdag 26 juni en 4 september 2010. 

Zaterdag 3 juli 2010 kunnen we weer deelnemen aan een wedstrijd bij de Lierse Sportvisser 

in Lier. 

Onze noorderburen uit Lith komen op zaterdag 18 september 2010 weer een nederlaag in 

ontvangst nemen. 

Ook dit jaar gaan we voor de jeugd een wedstrijd organiseren en dit op zaterdag 17 juli 

2010. 

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 8/5/2010 en 

10/7/2010 in uw agenda. 

Voor al deze activiteiten zullen we tijdig een extra schrijfsel richten aan onze leden. 

De reglementen voor seizoen 2010 zijn aangepast in artikel 2. De bom zal vanaf nu 

verdeeld worden onder de twee vissers die net naast de prijzen vallen. Bom 1 is 2/3de van 

het voorbehouden bedrag en bom 2 krijgt het resterende 1/3de van het geld. 

 

Kasverslag door penningmeester Maria. 

Vanaf heden hebben we ook een zichtrekening op de bank. Maria en Kurt hebben een 

bankkaart en kunnen nu dus vlotter betalingen doen en eventueel ook elektronisch bankieren. 

Het grootste deel van het geld blijft op de spaarrekening, er staat een deel op de 

zichtrekening en penningmeester Maria houdt een klein bedrag als werkingsgeld. De leden 

vernemen van Maria wat de bedragen zijn op de respectievelijke rekeningen. 

 

Festiviteiten. 

Zowel de datum en locatie voor mosselsouper en kampioenenviering zijn reeds vastgelegd. 

Er werden door het bestuur meerdere opties bekeken en tenslotte werden de lokalen van de 



Lintse Chiromeisjes weerhouden. 

Op 2/10/2010 eten we mosselen en op 20/11/2010 vieren we onze kampioen. 

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 de lidkaarten overhandigen tijdens de eerste wedstrijd op 16 april. 

Retributie. 

Deze blijft tot nader bericht dezelfde en de club zal dus 5 euro per visser storten aan de 

gemeente. 

Allerlei + rondvraag. 

 

- Er wordt even stilgestaan bij de massale vissterfte op de vijvers deze winter. 

- De uitzetting van verse vis is ondertussen gebeurd en foto’s zijn te bekijken op de 

website van de club. Het gaat vooral om zeelt en voorn. Wegens duurdere prijzen en 

besparingen is er slecht een 300 tot 350 kilo uitgezet. 

- Een mogelijke opkuis van de visvijvers is voorzien op zaterdag 3 april 2010, maar we 

wachten nog op een officiële goedkeuring van de gemeente. De leden worden aangespoord 

om actief deel te nemen. Dit kan oa via het verstuurde antwoordformulier. 

 

De rondvraagronde levert slechts een substantiële opmerking. De bom zou, bij gelijke stand 

van de twee rechthebbende verdeeld worden in twee gelijke delen. Stemming onder de leden 

zegt dat we dit moeten doen en alzo zal geschieden. De reglementen zullen aangepast 

worden en gepubliceerd worden op de website. Er zal geen vernieuwd reglement gedrukt en 

verdeeld worden. 

 

Einde vergadering omstreeks 21u15. 

KS. 

Visclub Lint vzw 

 


