Visseizoen 2019

Vissersclub V.Z.W. “De Lak”
Beste clubleden,

De opening van het nieuwe visseizoen 2019 is vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2019
Vanaf deze datum zal de nieuwe visvergunning 2019
Verkocht worden aan € 40,00.Voor senioren
Voor de Veteranen vanaf men 65 jaar wordt € 30.00
Er zal ook een mindervalide kaart komen voor € 20.00
Junioren betalen € 20,00.Vanaf men 12 jaar wordt of wel als zij alleen wensen te vissen
De vrouwen betalen € 20,00.
Kinderen kunnen gratis vissen, als ze vergezeld zijn van een volwassen persoon met een
visvergunning.Tot de leeftijd van 12 jaar zij dienen dan in de omtrek van de volwassen te
blijven, maximum 1kind en met 1 handlijn
Opgelet ; De algemene ledenvergadering zal doorgaan op zaterdag 08/12/2018 om 14.00u
In de kantine van De Lak.
De volgende punten staan op de agenda:
1) Verkiezing van bestuurslid en eventueel bijkomende bestuursleden. Personen die geïnteresseerd zijn
kunnen zich inschrijven ofwel telefonisch via het nummer van Belmans Patric 0473/66/05/33 of
door hun kandidatuur te stellen op de algemene ledenvergadering
2) Opening algemene vergadering
Ontslag van penningmeester Meyers patrick
De club is nog op zoek naar een penning meester
En helpers voor weeg ploegen bespreking over het verhuren aan andere clubs of verenigingen
Voorstel om met drank bonnekes te gaan werken ?
Rond vraag of er interesse is voor aankoop jacket met logo van de lak ?
Met hoeveel pers kan het clubkampioenschap worden gevist ???
Wijzigingen van het aantal plaatsen ???
3) Allerlei wedstrijd België Holland interclub wedstrijden Maver toestand lak
4) Voorstelling van de kalender
5) Bespreking van de kastoestand.2018
6) Pauze (+ 15 min.) Verloting van een gratis visvergunning onder de aanwezige clubleden van het vorige
jaar.
7) Bij 40 personen zullen er 2 vergunningen worden verloot
8) De wijzigingen binnen het wedstrijdreglement. Zullen worden besproken
9) De wijzigingen binnen het algemeen reglement
Rondvraag naar voorstellen naar het volgend seizoen toe

Iedereen een goed visseizoen 2019 toegewenst van het bestuur

Er worden 2 werkdagen ingericht op 02/03/2019 en op 09/03/2019 om 9u00
Gelieve mij iets te laten weten dan zal er eten worden voorzien Belmans Patric tel
0473/66/05/33 Of via mail,patric.belmans@outlook,be

