Vissersclub V.Z.W. “De Lak”
Beste clubleden en nieuwe leden,
De opening van het nieuwe visseizoen is dit jaar op zaterdag 11 februari 2006.
Vanaf deze dag zal de nieuwe visvergunning verkocht worden,
deze geld vanaf die dag tot en met het einde van het jaar.
Veteranen vanaf de dag dat men 65 jaar wordt, betalen € 18,00.
Junioren tot en met 16 jaar betalen € 10,00. Senioren vanaf 17 jaar tot 64 jaar € 25,00.
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)
Er worden geen dagvergunningen meer verkocht vanaf 2006
Het is ten strengste verboden te vissen bij duisternis, viswachters en bestuur bepalen
duisternis!!!!

De algemene ledenvergadering zal doorgaan op zaterdag 25 februari 2006
om 14.00u in de kantine van De Lak, iedereen is welkom.
De volgende punten staan op de agenda:
Voorwoord Voorzitter
Verkiezing van bestuursleden en eventueel bijkomende bestuursleden.
Personen die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven of wel telefonisch via
het nummer van Belmans Patrick 014 82 03 22 of gsm. 0473 66 05 33
ofwel door hun kandidatuur te stellen op de algemene ledenvergadering.
Bespreking van de kastoestand.
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 de reglementen 2006.
Voorstelling van gedane en nog volgende werken
Clubleden en nieuwe clubleden worden uitgenodigd om op 2 werkdagen een handje
toe te steken, gratis maaltijd tijdens pauze ( vooraf eens seintje van komst )
Werkdag 1 = 11 februari van 9u. tot 16u.: in orde brengen van kantine en de
boording bakkerijkant verniewen, enz……….
Werkdag 2 = 4 maart van 9u. Tot 16u.: Zwerfvuil rond vijver ophalen, alle visplaatsen
nazien en in orde brengen, boordplanken verder bevestigen en bomen
weg zagen.
Rondvraag nieuwe punten voor bestuur of de volgende algemene ledenvergadering.
Verslag vergadering:
Er werd 2,5 T. Nederlandse brasem uitgezet, geen al te grote exemplaren en snoek van 1 meter.
De jaarlijkse barbecue gaat door op 26 augustus. Deze zal aanvangen omstreeks 17.00u,
na de viswedstrijd voor jeugd en dames.Iedereen is van harte welkom

Het bestuur.

