Beknopt verslag van de algemene vergadering op 20 maart 2015.
Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn slechts 5 leden aanwezig, samen met het voltallig bestuur.
Voorzitter André opent om 19u30 de vergadering en secretaris Karl overloopt de agenda.
Hieronder de besproken punten:
Voorzitter:









Wegens gezondheidsproblemen zal schatbewaarder Maria haar taak in de vzw niet
verder uitoefenen en wordt deze functie overgedragen naar Kurt. We danken Maria
voor haar 10 jaar trouwe en plichtsbewuste dienst. Mede door haar zuinig en gezond
verstand beleid is onze club heden ten dage financieel gezond. We verwelkomen Kurt
als nieuwe penningmeester en wensen hem succes in zijn nieuwe taak.
Marcel Van Ammel zal toetreden als bestuurslid om het bestuur terug voltallig te
maken. We danken Marcel voor deze bereidwilligheid en wensen ook hem succes toe.
De zetel van de Visclub Lint vzw wordt verplaatst naar Felix Timmermanslaan 15,
2547 Lint. Al deze veranderingen zullen weldra publiek gemaakt worden via publicatie
in het staatsblad.
Er wordt ook beslist om van Belfius naar KBC over te stappen en dit wegens de te
beperkte openingsuren van het Belfius kantoor in Lint. Er is eventueel nog een
andere optie die we verder onderzoeken. BeoBank Vingerhoets. Kurt en André zullen
samen de beide optie verder onderzoeken.
Verder bespreekt de voorzitter het organigram van onze club en geeft meer uitleg
over de functies van ieder bestuurslid. Dit kan nagelezen worden op onze website
http://www.visclublint.be onder “Clubgegevens”-“bestuur”

De kalender voor seizoen 2015 wordt overlopen en dit jaar valt er 1 visdag (1 mei) op een
vrijdag. We zullen die dag geen wedstrijd houden.
Het criterium start dus op vrijdag 17 april 2015 en eindigt 21 weken later op vrijdag 4
september 2015.
De koppelvissen wedstrijd voor leden wordt gehouden op zaterdag 5 september 2015.
De uitwedstrijd koppelvissen bij de Sportvisser in Lier is dit jaar op zaterdag 20 juni 2015.
Op zaterdag 19 september 2015 ontvangen we de vrienden uit Lith.
Voor al deze extra wedstrijden ontvangt u tijdig de nodige inschrijvingsformulieren.
Het wedstrijdreglement voor seizoen 2015 blijft zoals het was in 2014, alleen wordt er
toegestaan om met mate kunstaas te gebruiken.
Op verzoek, en in een poging om toch te proberen om 2 uur te vissen, kunnen we de
wedstrijden in april aanvangen om 18u30 i.p.v. 19u.
Het volledig reglement kan nagelezen worden op de website van onze club.
www.visclublint.be
Financiële update.
Kasverslag, boekhouding en begroting voor 2015 worden na voorlezing unaniem goedgekeurd
door de aanwezige leden. Er zijn geen opmerkingen.
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Het bestuur van de Visclub Lint vzw wordt ook ontlast hieromtrent.
Er wordt ook een aanwezigheidslijst ter ondertekening aan de aanwezige leden doorgegeven

Festiviteiten.
Zowel de datum en locatie voor mosselsouper en kampioenenviering zijn reeds vastgelegd.
Mosselsouper op 26/9/2015 in de zaal van basisschool de Wilg.
Kampioenenviering op 14/11/2015 in de feestzaal van de Donkhoeve.
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.
Sympathisanten kunnen zich steeds inschrijven bij de bestuursleden of tijdens de
wedstrijden.
André zal trachten om de nieuwe lidkaarten klaar te hebben tegen aanvang van het seizoen.

Retributie.
Deze is verhoogd naar 11€ per vissend lid. Zoals steeds neemt de club deze kost op zich.
Rondvraag.








Visuitzetting? Is door de gemeente beloofd (€1.500) en zal gebeuren voor aanvang
van het seizoen. Winde en zeelt.
Het uitdiepen van enkele plaatsen is reeds gebeurd. De boomstam weghalen uit het
water op plaats 10-11 is; ondanks herhaaldelijk vragen van ons, nog niet gebeurd.
Schandalig gewoon.
Er zal nu ook warme soep verkrijgbaar zijn.
Gezien; en mede door het klein aantal vissende leden dit jaar, zullen we de
visplaatsen wat herschikken zodat er meer ruimte tussen de plaatsen komt.
De club zal opnieuw; en nu beter voorbereid, aan de jaarmarkt deelnemen.
(15/9/2015)
André voorziet bij aanvang van het seizoen een regenoveral.

Einde vergadering omstreeks 21u15.
KS.
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