VISSERSCLUB V.Z.W." DE LAK "
ALGEMEE REGLEMET 2006
1. Het terrein van de vijver is toegankelijk voor iedereen.
Enkel houders van een visvergunning (jaarvergunning) van De
“ Lak “mogen vissen.
Elke jaarvisvergunning is geldig vanaf 11 februari tot en met 31 december van dat jaar.
Het visseizoen vangt aan vanaf deze dag en sluit op de dag van het einde van dat jaar.
2. Het is verboden
- te vissen of de beplanting te betreden aan de kant van de Fabriekstraat en de hoofdweg.
- visplaatsen te maken, schade aan te richten aan gebouwen, dijken, planten enz.
- een leefnet te gebruiken of de gevangen vis in een emmer te houden, of mee te nemen.
- vis mee naar huis te nemen. (uitgezonderd onmiddellijk gedode baars, snoekbaars en snoek)
- te vissen van op de sluizen, van op een vlot, vanuit een boot of wadend in het water.
- te vissen met meer dan 2 hengels, met 2 onderlijnen per lijn en met verdubbelde haken.
- te vissen met gekleurde maden en bijvoederen van maïs
- papier of ander afval achter te laten, dit moet terug meegenomen worden.
- te zwemmen, te roeien, te schaatsen en te varen met bootjes bestuurd of afstandsbediening.
- Honden te laten baden in vijver, te waden in vijver.( enkel het bestuur en helpers mogen dit)
- te vissen bij duisternis, men dient op te ruimen bij invallen van duisternis
- auto's te plaatsen op gras gedeelte tussen palen en boordkant vijver
3. De dagen dat er wedstrijden worden gevist is de vijvervoorbehouden voor deze wedstrijd
Vissers die niet deelnemen aan de wedstrijd kunnen dan enkel vissenbuiten het wedstrijd
gedeelte. De datums en uren van deze wedstrijden vindt u in uithangborden aan de vijver.
4. Men is verplicht de vissen te onthaken in een onthakingsemmer. ( min. grote van 40 cm )
De gevangen vis moet onmiddellijk voorzichtig worden terug gezet, uitgezonderd baars,
snoekbaars en snoek welke men onmiddellijk moet doden indien men deze
wenst mee te nemen. De visvergunning wordt onmiddellijk ingetrokken bij een overtreding.
5. De opzichter en de bestuursleden hebben ten allen tijde het recht controle uit te oefenen op:
de vergunningen, viskorven, onthakingsemmer, onthakingsmat, voeder en azen ,enz.
6. Onder sommige onvoorziene omstandigheden kan het vissen tijdelijk worden verboden.
7. Hou het rustig rond de vijver. Radio's en andere muziekinstallaties zijn verboden.
8. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft letsel aan personen,
schade aan eigendommen en goederen, alsmede verlies, diefstal of dergelijke veroorzaakt
tijdens het verblijf aan de vijver. Zowel politie als rijkswacht als bosinspectie hebben ten allen
tijde het recht het gebied van de vijver te betreden.
Dit geld zeker voor de wachters van Umicore (Union Minière.).
9. Overtredingen van dit reglement kunnen de uitsluiting tot gevolg hebben en een mogelijke
vervolging van de WET OP PRIVATE WATERS. De opzichter en de bestuursleden zijn
bevoegd de vergunning in te houden van de overtreder. Het bestuur zal beslissen welke
maatregelen genomen zullen worden, na beide partijen te hebben gehoord.
10 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 E EERBIEDIG DIT REGLEMET, VERIEL GEE VIS.
Voorzitter: Belmans Patrick, Wolstraat 11, 2490 Balen - Wezel, Tel: 014 82 03 22 of 0473 66 05 33
Ondervoorzitter: Broeckx Ludo, Molenstraat 63, 2490 Balen, Tel: 014 81 68 83 of 0494 81 65 28
Secretaris: Sax Jhonny, Oude Vosvijvers 12, 3920 Lommel, Tel:011 55 53 10 of 0475 20 40 39
Penningmeester; uyts Jean, Straal 11, 2491 Olmen - Balen, Tel: 014 30 28 75 of 0494 29 88 07
Commisarissen: Iedereen die lid is kan zich kandidaat stellen, tijdens algemene jaarvergadering.
Visvergunningen: Junioren vanaf 13 tot en met 16 jaar betalen 10,00 euro, dames 13,00 euro
senioren betalen 25,00 euro en veteranen 18,00 euro.
2 vissers jeugd onder de 13 jaar, gratis als ze naast een vergunning houder blijven
Er worden geen dagvergunningen meer uitgeschreven vanaf seizoen 2006

Viswachters: Belmans Patrick, uyts Jean, Broeckx Ludo, Sax Jhonny en Priem Helga.

