vissersclub v.z.w de lak
algemeen reglement 2018
het terrein van de vijver is toegankelijk voor iedereen
Enkel houders van een visvergunning (jaarvergunning van de lak ) mogen vissen
Elke jaarvergunning is geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2018
te vissen of de beplanting te betreden aan de kant van de fabriekstraat en de hoofdweg
visplaatsen te maken en schade aan te richten aan gebouwen en dijken planten enz
een leefnet te gebruiken of de gevangen vis in een emmer te bewaren
Er mag enkele roof vis mee worden genomen. Als deze boven de 2kg zijn
te vissen van op de sluizen en vanop een vlot of vanuit een boot of wadend in het water
te vissen met meer dan 2 hengels of met meer dan 1 onderlijn
te vissen met gekleurde maden
honden te laten baden, te zwemmen te schaatsen en te varen met bootjes met afstandsbediening
de dagen dat er wedstrijden worden gevist is de vijver voorbehouden voor de wedstrijd
men kan dan nog vissen buiten het wedstrijdgedeelte
men is verplicht de vissen te onthaken in een onthakingsemmer ,min 40cm
en de gevangen vis moet onmiddellijk voorzichtig worden terug gezet
voor de karpvissers is het verplicht een natte onthakingsmat te gebruiken
de opzichter en bestuursleden hebben ten alle tijden het recht van controle uit te oefenen
onder bepaalde omstandigheden kan het vissen tijdelijk worden onderbroken
hou het rustig rond de vijver en beperk u snelheid Max 30km
het is verboden te vissen bij duisternis men dient op te ruimen bij invallen van duisternis
auto's te plaatsen op het gras gedeelte

en laat zeker geen afval achter te laten
het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft letsels aan personen
schade aan eigendommen en goederen alsmede verlies diefstal of dergelijke veroorzaakt
tijdens het verblijf aan de vijver ,zowel politie als rijkswacht en bosinspectie en
de wachters van nyrstar hebben te alle tijden het recht de vijver te betreden
bij overtreding van het reglement kunnen er uitsluitingen tot gevolg hebben
en mogelijk een vervolging van de wet op de private waters
de opzichters en bestuursleden kunne op elk moment de vergunning intrekken
het bestuur zal beslissen welke maatregel er zal genomen worden
het bestuur behoudt zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen aan te brengen
aan dit reglement indien dit nodig wordt geacht
vissers blijf sportief en eerbiedig dit reglement, en verniel geen vis

voorzitter ; Belmans Patric wolstraat 11 2490 balen tel 0473/66/05/33
ondervoorzitter ; sax oude vosvijvers 12 tel 0475/204039
secretaris; belmnas luc
penningmeester ; meyers patrick
comissarissen ;
belmans joeri :
kontrole karpvissers : belmans joeri
prijs vergunningen

junior vanaf 13 tot en met 16 jaar betalen 20,00€
dames 20,00€
senioren betalen 40,00€
veteranen 30,00€ als men 65 jaar is
mindervaldie met kaart 20,00€
er mag 1 jeugd tot 12 jaar gratis naast een vergunninghouder van het zelfde gezin vissen

