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Ondernemingsnummer: 0821.098.664                                                                 Bank: KBC BE93 7350 3934 1467 

 

       

Lint, 19 januari 2021, 

 

 

 

 

  

 

Beste lid, sympathisant, 

 

Betreft: Inschrijving seizoen 2021, vissend of steunend lid. 

Het nieuwe visseizoen 2021 staat voor de deur. Het voorbije jaar mochten wij u als actief 

vissend lid of als steunend lid inschrijven op onze ledenlijst. Uw aanwezigheid als visser, 

supporter of toeschouwer hebben wij steeds gewaardeerd en we hopen dan ook u in dit nieuwe 

seizoen als visser of steunend lid te mogen ontmoeten op onze vrijdagavond wedstrijden (van 

18:30 tot 20:30 uur) op de hiernavolgende data (onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad): 

April     16/04/2021 23/04/2021 30/04/2021 

Mei   7/05/2021 14/05/2021 21/05/2021 28/05/2021 

Juni   4/06/2021 11/06/2021 18/06/2021 25/06/2021 

Juli 2/07/2021 9/07/2021 16/07/2021 23/07/2021 30/07/2021 

Augustus 6/08/2021 13/08/2021 20/08/2021 27/08/2021   

 

Wegens de beperkingen door Covid-19 kan er ook dit jaar geen algemene ledenvergadering en 

nieuwjaarsdronk plaatsvinden. Mogen we u daarom verzoeken om uw inschrijving digitaal te doen 

en bijgevoegde inschrijvingsstrook te mailen naar: karl@karlsleeckx.be of eventueel in de 

brievenbus te deponeren bij Luc, Kerkplein 4 bus 2, 2547 Lint. 

Gelieve de inschrijvingsstrook te kopiëren als er meerdere inschrijvingen zijn per gezin. Het 

lidgeld bedraagt €15. 

 

Belangrijk! 

Vissende leden dienen zich in te schrijven uiterlijk een week voor aanvang van het seizoen 

2021. 

 

Hopende om u in goede gezondheid terug te zien tijdens onze eerste wedstrijd groeten wij u, 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens het Bestuur van de Visclub Lint vzw 

 

De Voorzitter        De Secretaris 

            
  

André Roose        Karl Sleeckx 
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Inschrijvingsstrook Visclub Lint vzw, seizoen 2021. 

 

Visser:  15€   Steunend lid:  15€ 
 
Naam en Voornaam:  

 

 

Adres: 

 

 

Postnummer en gemeente: 

  

 

Geboortedatum: Rijksregisternummer: 

  

 

Telefoon                       GSM                            Email adres 

   

   

 
Inschrijven via overschrijving op nummer: 

Visclub Lint vzw, KBC BE93 7350 3934 1467 

 

Vermeld duidelijk uw persoonlijke gegevens en of het gaat om steunend of vissend lid. 

 

 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met onze reglementen en ons 
privacy beleid, heeft u beide gelezen en heeft u geen bezwaar dat we 
gegevens/foto’s/video’s met betrekking tot de wedstrijden en evenementen publiceren op 
onze website of facebook pagina. 
 

 

 

Datum en handtekening: 
 


