
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 07/03/2015
Opening van de vergadering door de voorzitter om 20.00 uur.

Aanwezige leden :
Harry Vanhoof (voorzitter) – François Beenaerts (schatbewaarder) – Rik Lemmens (secretaris)
Bestuursleden : Marc Keersmaekers – Roland Heymans – Eddy Bertels –

Frans Vervaeren (verontschuldigd wegens ziekte)
Guido Curinckx – Luc Snoeks – Jean Pierre Smet (nieuw lid) – Jef Custers – Jos Wijnants –
Jean Nuyts – Patrick Van de Velde – Gunther Vanmeensel (nieuw lid) – Mario Zegers (nieuw
lid) – Marc Geenen – Dirk Gys – Andy Nuyts

1° : Ontvangen van de lidgelden
2° : A vergunningen (verzekering)

Nagaan of onze leden in het bezit en aangesloten met A vergunning bij een andere club
ook verzekerd zijn onder onze polis (Harry doet navraag).

3° : Voorlezing van het kasverslag
4° : Aanpassingen voor 2015

-  Volgend jaar (2016) wordt het lidgeld opgetrokken van 24 € naar 30 € per jaar.
-  Onze barbecue zal betaald worden door de deelnemende leden.
-  Deelname aan het jaarlijkse mosselfeest zal 10 € per deelnemer gaan kosten.

5° : Verdeling van de reeksen A + B
Om een gelijke verdeling van de twee reeksen te verkrijgen zullen dit jaar de twee laagste
A vissers afzakken naar B reeks, van de B reeks zullen dit seizoen de 4  beste vissers
naar de A reeks verschuiven.

6° : Bestuursverkiezing
Marc Keersmaekers heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn ontslag als
bestuurslid aangeboden.
Bij rondvraag naar een bijkomend nieuw bestuurslid heeft Luc Snoeks zich voor deze
functie aangeboden en wordt algemeen aanvaard.
De dit jaar her-verkiesbare bestuursleden Frans Vervaeren en Roland Heymans blijven
hun functie behouden.

7° : Vislocaties kanalen
In plaats van de locaties vast te leggen per stembrief doet het bestuur het volgende
voorstel :  3 keer 2 wedstrijden  vissen op de meest gebruikelijke locaties. Betreffen de
kanalen tussen Sas 2 & 3 – Lommel Barrier en Neerpelt kano. De meerderheid is akkoord
met dit voorstel.



8° : Vis data & vislocaties voor 2015 – vistijden

- 12/04/2015 visvijver kasseman (Geel) 12.30/17.30 uur
- 19/04/2015 visvijver familiestrand (Postel) 13.00/18.00 uur
- 10/05/2015 koppelwedstrijd geitenberg (Balen) 11.00/18.00 uur
- 17/05/2015 visvijver familiestrand (Postel) 13.00/18.00 uur
- 24/05/2015 visvijver campinastrand (Dessel) 13.00/18.00 uur
- 14/06/2015 visvijver familiestrand (Postel) 13.00/18.00 uur
- 28/06/2015 visvijver campinastrand (Dessel) 13.00/18.00 uur
- 16/08/2015 interland B/NL familiestrand (Postel) 10.00/15.00 uur
- 30/08/2015 individuele wedstrijd geitenberg 13.00/18.00 uur
- 13/09/2015 kanaal tussen sas 2&3 13.00/18.00 uur
- 20/09/2015 kanaal tussen sas 2&3 13.00/18.00 uur
- 27/09/2015 kanaal Lommel barrier 13.00/18.00 uur
- 04/10/2015 kanaal Lommel barrier 13.00/18.00 uur
- 11/10/2015 kanaal kano Neerpelt 12.30/17.30 uur
- 18/10/2015 kanaal kano Neerpelt 12.00/17.00 uur

9° : Clubreglement
In ons beperkt clubreglement worden enkele aanpassingen voorzien. Onze voorzitter zal
deze aanpassingen aanbrengen en per mail alle leden een kopie toesturen.

10°: Visnetten / gewicht van de vis per net
Het bestuur heeft beslist om een visnet te gebruiken van minstens 2,50 meter lang,
visnetten die langer zijn krijgen zelfs onze voorkeur.
Gewichten per net
Dit jaar wordt er nauwlettend controle gedaan op het gevangen gewicht per leefnet.
- maximum 15 kg per net
- tot 18 kg = visser krijgt 15 kg aangerekend
- meer dan 18 kg = tilt of 0 punten

11°: Vissen met elastiek
Op de vijvers wordt het vissen met elastiek in de top set NIET goedgekeurd, op de vijvers
blijft het gebruik van een vaste spriet van toepassing.
Bij vissen op de kanalen mag WEL met elastiek gevist worden de visser mag hier zelf
kiezen welke manier van vissen hij het liefst gebruikt.

12°: Wedstrijd karper vissen tegen de Lommelse lijnvissers
Deze wedstrijd zal doorgaan op 23 mei 2015. De namen van onze deelnemende leden zijn
doorgegeven aan de voorzitter.

13°: Lengte van de hengelstok + vislijn op de visvijvers
De hengelstok mag maximaal 10 meter lang zijn, de vislijn maximaal 5 meter. Indien de
hengelstok langer is als 10 meter wordt de lengte van de vislijn hieraan aangepast. Wij
raden aan om een merkteken 15 meter op de hengelstok te voorzien. Voor het vissen op
de kanalen is de lengte van de vislijn niet gelimiteerd (eigen keuze van de visser).

14°: Plopvissen
Vissen met een verzwaarde vislijn wordt na overleg in onze club volledig verboden, met

         Andere woorden : de pen moet het lood kunnen dragen.
15°: Vanaf 2015 worden alle wedstrijd uitslagen per Mail aan alle leden in bezit van een bij ons

gekend mailadres verstuurd.
16°: Einde vergadering om 22.20 uur.

De secretaris

Rik


