
    V.Z.W. Staatsblad 8 september 1966
    Ondernemingsnummer: 410.866.759
    Hengelsportfederatie aangesloten bij C.C.C.V Sportvisserij Vlaanderen
    Erkend door Bloso Nr. : 9.42
    Ibannr.:Be20-7795-9605-7556

Waar:

Afwezig: Clubs Geduld Diepenbeek, verontschuldigd Hoop en Geduld Ophoven,

 Bestuurslid V.L.L. Verboven Ronny heeft zich niet afgemeld

Agenda:
1- Welkomstwoord door voorzitter/secretaris, verkiezing bestuursleden

Welkom iedereen, ik heet iedereen van harte welkom op de maart vergadering VLL
Heb geen melding ontvangen voor de kandidaturen voor aansluiting bestuursfunctie binnen het VLL

2- Aanwezige clubs noteren, aansluiting nieuwe  of gestopte clubs, uitdelen van verslagen
Namen afroepen van alle clubs en noteren wie aanwezig is voor verslag,en tombola loten
verslagen vergaderingen CCCV, VVHV/ SPO, BFA 
Dit jaar is er weer een club verdwenen ( t'Rutske Ham ), wel gaat het aantal leden achteruit, 
2012 -843, 2013-843, 2014-571, 2015-543, 2016-624, 2017-582, wij hopen dat we dit terug 
een beetje omhoog krijgen de volgende jaren
Gelieve de gemailde ledenlijsten het xls formulier volledig in te vullen, zeker mag niet ontbreken 
wil men zijn vergunningen ontvangen,: naam, adres geboorte, rijksregisternummer, en vergunning
Sommige clubs hebben bepaalde gegevens nog steeds niet door gegeven zoals bestuur, geboortedatum,
telefoon of gsmnummer, emailadres, rijksregisternummer wat voor ontvangen van 
de vergunning vanaf 2018 verplicht is, Sportvisserij Vlaanderen stuurt geen vergunning, hengelblad
meer naar lid als het rijksnummer niet is ingevuld, vermits dit nummer van groot belang is 
voor aansluiting bij BLOSO, verzekering en andere officiële instanties voor subsidies SPO
Ook wil het lid genieten van alle voordelen die verbonden worden aan de lidkaart, 
dient dit nummer zeker opgeven te worden, ook is het mogelijk dat het ontvangen van het
hengelblad eraan gekoppeld wordt, zeker de voordelen die je kunt krijgen in de aangesloten
hengelsportzaken geeft zeker een boost om het nummer op te geven
Wij danken ook de clubs die zijn overgeschakeld met hun leden een A vergunning te nemen
ipv een clubvergunning, wij hopen dat het nieuwe bestuur van sportvisserij Vlaanderen
nu wel een goede weg op wandelen, en er eindelijk rust komt in de verschillende 
federaties, en dat het afgelopen is met telkens van alles te verwijten naar elkaar en dat er
met de betaalde lidgelden zuinig wordt omgesprongen en niet telkens uit komt op verlies
Daarom is VLL van mening dat het aansluiten bij de milieudienst van sportvisser Vlaanderen
geen nut meer heeft vermits er geen gebruik wordt gemaakt binnen het VLL

 Verbroedering van Limburgse Lijnvissers ( V.L.L. )

Verslag Maart vergadering Federatie V.L.L.
dat  op VRIJDAG 30 maart 2018 om 20u doorgaat

 In "Brasserie Thier" Markt 17, 3580 Beringen

Beste Sportvissers en sportvrienden ( in),



De kosten voor aansluiting milieufederatie is voor 2018 vast gelegd op 90 euro ipv 300 euro,
Als er toch clubs zijn die een controle willen uitvoeren op hun vijver zullen ze dit dus zelf 
dienen te betalen, geen meerderheid van de clubs op vorige vergadering in december voor aansluiting

3- Kastoestand en stand op 1-12-2017 en nog te betalen facturen 
Woord wordt doorgeven aan penningmeester die het verslag van de kas gemaakt heeft
rekeningboekje dat door de clubs kan gecontroleerd worden ,we hebben een positieve saldo van
10.705,50 op 29/12/2018. er zijn ondertussen nog enkele stortingen en betalingen gebeurd 

zodat het huidige kastand is op 21/2/2018 13.897,47 is
Wel zijn er meldingen dat er fouten waren in de afrekeningen van 2017, er zouden vergunningen
aangerekend zijn die niet gevraagd waren, dit was te wijten aan verkeerde lijsten die SPO
doorgeven had aan voorzitter, afspraak is dat alles wordt recht gezet op afrekening 2018,
en dat verantwoordelijk voor vergunningen Smets Ludo in eind  oktober een overzicht mailt naar
voorzitter en penningmeester zodat er geen fouten meer gebeuren en een correcte afrekening 
kan gemaakt worden en naar de clubs doorgeven worden

4- Overzicht van wedstrijden in kalender 2018
Overzicht van kalender die bijgevoegd is in kaften met daarop de datums criterium van
Limburg, Belgische kampioenschappen die reeds bekend zijn en schiftingen VLL voor 
Bk invidueel op 15 augustus in Ham,  en BK Feeder in Ieper op volgende datums ,  1 en 5 juli
Voor inschrijvingen voor de Bks, gelieve het formulier te gebruiken op de website, 
je kan dit op volgende link terug vinden, en terug mailen naar webmaster: 
http://www.verbondvll.be/Indexbestanden/BK%27s-WK/B.k/2014/Bk-inschrijf-%20VB.xls
BK Invidueel gaat over 1 dag met 2 reeksen, Hierna wordt een pauze ingelast

5- Pauze van + 30 minuten , er wordt de presentatie van hengelbeurs afgespeeld
6 Vooruitblik op 2018, Sportvisserij Vlaanderen, CCCV en BFA verslagen

Voor de verdeling plaatsen BK zal vanaf 2018 de A+kaarten en helft van A kaarten,
 alleen van de vissers die met hun rijksregisternummer geregistreerd zijn
Stand van zaken binnen het CCCV is op financieel gebied als volgt toegelicht op 
 van 27 februari 2018: inkomsten 33.609,17 euro, uitgaven  22.052,19 spaarrekening  17.538,55
 wat een stand geeft van: 29.095,53 euro in kas voor de start 2018
Ook zal CCCV zijn website updaten eind 2017 met dank aan Pascal delreu en Roden Maarten

7 Bespreken vergaderingen van 12 maart 2018 Sportvisserij Vlaanderen, statuten
Zoals aangekondigd op vorige vergadering van SPO zullen we dit jaar een groot verlies
moeten incasseren en ook hun 2018 zullen we alles nog niet kunnen rechttrekken, voor
2017 hebben we een verlies van 70.792,58 euro, de inkomsten waren 281. 986,72
uitgaven waren 352.779,30 euro
De begroting voor 2018 zijn als volgt samengesteld: inkomsten: 272.800,00, uitgaven:
310.800,00 , wat een verlies geeft van -38.000,00 euro ongeveer, het huidig saldo van
SPO staat na het verlies van 2017 mee berekent op 497.012,21 euro

8 Varia
De secretaris wenst iedereen een behouden thuis komst en een goede gezondheid en
prettige visdagen in 2018, einde vergadering omstreeks 22u30.

Datum volgende jaarvergadering : 

Nota: Zorg dat  de afrekening van 2017  en voorschot 2018 tijdig is overgeschreven, gelieve dit af te 
handelen binnen de maand A.U.B. na overhandiging, zodat de federatie niet in problemen komt 

vrijdag 21 december 2018

http://www.verbondvll.be/Indexbestanden/BK%27s-WK/B.k/2014/Bk-inschrijf-%20VB.xls


om zijn rekeningen te betalen, na deze maand zullen er kosten bijkomen en wel 5% van 
totaalbedrag op afrekening/ voorschot voor administratie.

Wij hopen op uw aanwezigheid, bij belet gelieve een seintje of e-mail aan bestuur A.u.b.

De Voorzitter: Penningmeester: De Secretaris: Bestuursleden:
Nuyts Jean De Boel Dany Nuyts Jean Billen Stefan
0496/464961 0476/319506 0496/464961 Verboven Ronny
E-mail: webmaster@verbondvll.be Dries Gaston

Met sportieve groeten het bestuur.

mailto:webmaster@verbondvll.be

