Beknopt verslag van de algemene vergadering op 21 maart 2014.
De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 12 leden aanwezig,samen met het voltallig bestuur.
Voorzitter Marcel opent om 19u30 de vergadering.
Marcel heeft enkele mededelingen met o.a. dankbetuigingen aan het adres van een aantal
medewerkers die zich hebben ingezet voor het mogelijk maken van onze festiviteiten zoals
het mosselsouper, de kampioenenviering en de ontvangst van Lith. Ook sponsor Gyles wordt
bedankt voor het ter beschikking stellen van de camionette en de aankoop van trofeeën.
Verder deelt de voorzitter mee dat hij wenst te stoppen met het voorzitterschap van onze
visclub. Hij draagt André Roose voor als zijn opvolger.
Marcel zal het statuut verwerven van erevoorzitter van de Visclub Lint vzw.
Secretaris Karl overloopt de agenda.
Hieronder de besproken punten:
De kalender wordt overlopen. Vrijdag 15 augustus 2014 wordt er geen wedstrijd gevist.
Op vrijdag 30 mei 2014 is er een avondmarkt in Lint centrum, maar dit zou geen invloed
mogen hebben op de dan voorziene wedstrijd. Ook op vrijdag 11 juli 2014 zijn er andere
activiteiten gepland in het park, maar ook dit zal ons niet weerhouden om het criterium te
vissen.
Het criterium start dus op vrijdag 18 april 2014 en eindigt 20 weken later op vrijdag 5
september 2014.
De koppelvissen wedstrijd voor onze leden is gepland op zaterdag 13 september 2014.
Al deze data werden door de gemeente goedgekeurd.
Zaterdag 28 juni 2014 staat ingepland als koppelvissen wedstrijd bij de Lierse Sportvisser
in Lier. Meer info volgt later.
Op vraag van onze vrienden uit Lith zullen we deze zomer opnieuw naar ginder afreizen.
Als datum wordt geopteerd voor 9 augustus 2014. Dit zal gecommuniceerd worden met 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 2014 is opnieuw aangepast.
Er zal worden toegestaan op met maïs te voeren, maar de maximum hoeveelheid mag niet
meer zijn dan 150gram. Fairplay wordt verwacht.
Indien een visser tijdens de wedstrijd een grote karper aan de lijn heeft, is op zijn
verzoek hulp bieden mogelijk bij het scheppen van de vangst.
Het volledig reglement kan nagelezen worden op de website van onze club.
www.visclublint.be

Festiviteiten.
Locatie en datum voor de kampioenenviering zijn vastgelegd. Te noteren datum is zaterdag
15 november 2014 en we organiseren deze festiviteit opnieuw in de Donkhoeve te 2500
Lier.
Voor het mosselsouper mikken we op zaterdag 27 september 2014, maar we hebben nog
geen geschikte plaats gevonden.
Er zal tijdig een schrijven worden verstuurd met meer info.
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.
We zullen proberen om opnieuw een lidkaart te voorzien.
Retributie.
Deze blijft op 10€ per vissend lid. De club zal deze bijdrage op zich nemen.
Diversen:
Alvast te noteren: BBQ naar aanleiding opening en afsluiting seizoen.
De vzw heeft zich aangesloten bij het VVHV (Vlaamse Vereniging van Hengelsport
Verbonden).

Rondvraag.
-Visuitzetting en opruiming vijver?: Er werden meerdere mails gestuurd naar het
gemeentebestuur en de dienst milieu van Lint met deze onderwerpen.
Tot en met 2016 is er een budget van €1.500/seizoen voorzien voor het uitzetten van vis.
De milieudienst raadt echter af om nog voor aanvang van seizoen 2014 vis uit te zetten
omdat er ook cocolietenkrijt zal worden gegooid. Dit is nadelig voor de zuurstofbalans in
het water en zou vissterfte negatief beïnvloeden. Op vraag van de aanwezige leden op deze
vergadering zal er toch gevraagd worden of er nog iets kan voorzien worden voor aanvang
van het seizoen.
Er is hier en daar rond de vijvers een zichtbare opkuis geweest. Niet zeker of er ook iets
in de vijver is gebeurd en dit vooral ter hoogte van plaatsen 8 en 9, daar waar vorig jaar
een boom in de vijver viel.
Er zal worden geïnformeerd of er effectief wat gebeurd is?
-Financiële update?: Sommige leden vragen zich af waarom er geen overzicht meer wordt
gegeven van onze financiën. Penningmeester Maria geeft een overzicht.

Einde vergadering omstreeks 21u15.
KS.
Visclub Lint vzw

