Vissersclub

V.Z.W. “De Lak”

Beste clubleden,
De opening van het nieuwe visseizoen is dit jaar op zaterdag 14 februari 2004.
Met de visvergunning van 2003 kan men nog vissen tot 15 maart 2004.
Vanaf 14 februari zal de nieuwe visvergunning 2004 verkocht worden,
deze geld vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004.
Veteranen vanaf de dag dat men 65 jaar wordt, betalen € 18,00.
Junioren tot en met 16 jaar betalen € 10,00.
De vrouwen betalen voor een jaarvergunning € 13,00.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis vissen, naast de persoon met een visvergunning (max. 2 Kinderen)
Een dagvergunning kost € 5,00.

De algemene ledenvergadering zal doorgaan op zaterdag 7 februari 2004
om 14.00u in de kantine van De Lak.
De volgende punten staan op de agenda:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Verkiezing van bestuurslid en eventueel bijkomende bestuursleden.
Personen die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven ofwel telefonisch via
het nummer van Belmans Patrick 014 82 03 22 ofwel door hun kandidatuur te stellen
op de algemene ledenvergadering.
Benoeming van de ereleden voor het jaar 2004.
Bespreking van de kastoestand.
Voorstelling van het reglementen.
Pauze (+ 15 min.) Verloting van een gratis visvergunning onder de aanwezige
clubleden van het vorige jaar. (indien meer dan 40 leden aanwezig 2 vergunningen)
Voorstelling van gedane en nog volgende werken
Rondvraag nieuwe punten voor de volgende algemene ledenvergadering.

Reeds vóór Kerstmis werd 3 ton brasem uitgezet.
De jaarlijkse barbecue gaat door op 28 augustus. Deze zal aanvangen omstreeks 17.00u,
na de viswedstrijd voor jeugd.
De dames wedstrijd gaat door op 19 juni, beide wedstrijden legt de club € 150,00 in.
Op 4 september is er een Marathon voor clubleden, met een ½ versneden varken per sector bovenop inleg.
Er worden wedstrijden ingericht op Geitenberg door De Lak, ook wordt er deelgenomen
aan Interclub beker van Balen, club doet inleg
Clubleden die aan de Beker van Balen willen meedoen wordt inleg betaald door club.

Het bestuur.

x. 2 Kinderen)

venop inleg.

