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

Beste Sportvissers en sportvrienden ( in),
Verslag van nieuwe datum Jaarvergadering Federatie V.L.L.
dat op VRIJDAG 26 juni 2020 om 20u30 doorging
Waar:

In "Brasserie Thier" Markt 17, 3580 Beringen

Aanwezig: Bestuur V/L.L. nuyts jean, deboel dany, billen stefan , trekels rudi
Clubs: Flipper, Recht v Allen, Snoekbaars, Rietvoorn, Witvisclub, Meerval, Puppe, Beekvissers,
Spoorwegvissers, Verenigde Vissers
Afgemeld: Cleenders Rudi spoorwegvissers, Hoop en Geduld Ophoven , Dirckx Jeroen
Afwezig:
Geduld Diepenbeek, Neerpelt,

Agenda:
1- Welkomstwoord door voorzitter/secretaris, verkiezing nieuwe bestuursleden,
volgende zijn her verkiesbaar Voorzitter en secretaris, gelieve voor 25/6/2020 dit
door te geven aan het bestuur via e-mail: webmaster@verbondvll.be
Welkom iedereen, ik heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering VLL
Wij hopen met het bestuur dat er niet te veel slachtoffers gevallen zijn binnen de aangesloten
clubs door het covid-19 virus, helaas moeten we melden dat er twee slachtoffers zijn gemeld:
Martens Gilbert van De Meerval en Stevens Leon van De Snoekbaars,
daarom vragen we een minuut stilte om alzo onze deelneming te betuigen met dit verlies.
Heb geen melding ontvangen voor de kandidaturen van een bestuursfunctie binnen het V.L.L,
Volgende functie staat der verkiezing: Voorzitter Secretaris Bijkomende bestuursleden

Bij kandidaat stelling dient het lid minstens 5 jaar lid te zijn van federatie of club V.L.L.

2- Aanwezige clubs noteren, uitdelen kaften, aansluiting nieuwe of afgehaakte clubs,
Namen afroepen van alle clubs en noteren wie aanwezig is voor verslag,in de kaften
voorschotten 2020 via post, verslagen vergaderingen CCCV, BFA, SPO naar clubs
Verleden jaar zijn er geen clubs verdwenen, wel gaat het aantal leden achteruit,
2012 -843, 2013-843, 2014-571, 2015-543, 2016-624, 2017-582, 2018 - 548, 2019 - 517
wij hopen dat we dit terug een beetje omhoog krijgen en rekenen op steun van de clubs
Gelieve voor de ledenlijsten het leden formulier dat op CD stond in 2018, volledig in te vullen
en door te geven aan het VLL gelieve langs email: webmaster@verbondvll.be
Alle clubs vullen de ledenlijsten goed in, ook het rijksregisternummer,

geboortedatum, telefoon of gsmnummer, emailadres, wat voor ontvangen
van de vergunning vanaf 2020 belang heeft, Sportvisserij Vlaanderen stuurt geen vergunning
meer naar lid als het rijksnummer niet is ingevuld, vermits dit nummer van groot belang is
voor aansluiting bij Bloso en andere officiële instanties
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 het voordeel dat je kunt krijgen in de aangesloten
hengelsportzaken geeft zeker een boost om het nummer op te geven
Dag van de Medewerker is niet doorgegaan op 1 juni op Pinkstermaandag in Humbeek zoals
voorgaande jaar,wegens regels van het covid-19 virus

3- Kastoestand en stand op 1-1-2020
Woord wordt doorgeven aan penningmeester die het verslag van de kas gemaakt heeft met
rekeningboekje dat door de clubs kunnen gecontroleerd en hebben we een positieve saldo van
17.459,61€ om te starten met het nieuwe jaar in 2020, stand nu is 21.016,42 €

4- Overzicht van wedstrijden in 2020, nieuw formulier voor aanvragen wedstrijden
Overzicht van aangepaste kalender die is gemaild met daarop de datums criterium van
Limburg, Belgische kampioenschappen worden verschoven naar 2021, dus de schiftingen
vll voor Bk invidueel en feeder vallen dit weg.
verder prijs vergunningen : jeugd tot 16 j is 6,50 €, de A kaart kost 13 euro, A+ kaart is 28 euro
ook de clubvergunning zal vanaf 2016 13 euro kosten dus evenveel dan A kaart
Via mail overzicht kosten Sportvisserij Vlaanderen 2019
Voor inschrijvingen voor de Bk's, gelieve het formulier te gebruiken op de website,
je kan dit op website terug vinden, en terug mailen naar webmaster:
Uitleg over nieuw aanvraag formulier voor wedstrijden, dat je op de website kan downloaden
dit dient in 2020 gebruik te worden aub, is minder in te vullen ipv het oude formulier
Het nieuwe formulier wordt op het scherm getoond, er dienen alleen een bepaalde code die
onderaan in de rode of blauwe tab in kolom A staat ingevuld te worden, dan verschijnt
de gegevens van de club of locatie van water automatisch in de bepaalde vakken
De clubs dienen zelf helemaal in de tap voor de waters helemaal onderaan nieuwe waters
invoegen als hun keuze van water er niet bijstaat, ook de club gegevens dienen zij steeds
up-to-date te houden en correct in te vullen op de juiste plaats bij hun club
Onderaan begin je bij tap 1 voor eerste wedstrijd en zo kun je in totaal alle 16 tabs afgaan
voor 16 aanvragen, en zo blijven alle wedstrijden in één bestand staan, en is het overzichtelijk

5- Pauze van + 45minuten , er wordt de presentatie vrije wedstrijden afgespeeld
6- Overzicht plaatsen voor BK invidueel en BK Feeder
Het overzicht via mail is aan de clubs geeft volgende plaatsen voor het BK Invidueel en feeder,
In 2019 had het V.L.L. aan A + Kaarten en A kaarten daar de helft van, gaf volgende
berekening: 64 A+ kaarten + (403 / 2 ) = 265,5 geeft 7 plaatsen in 2020 op voor BK INV en
6 plaatsen voor Feeder., er komen van criterium Limburg 2019 4 plaatsen en van .
de schifting op 15 augustus 2020 de 3 andere maar vermits alles verzet is naar 2021
zal de schiftingen 2021 de 3 andere plaatsen aanvullen met de 4 van criterium Limburg 2019
Voor BK Feeder worden alleen de 64 A+ kaarten geteld en deze geven 6 plaatsen,
1 plaats komt van het Schifting V.L.L. Feeder 2019 en voor de overige 5 plaatsen
schifting zijn de 2 schiftingsdagen in Zelzate

Bij wegvallen van vissers van criterium van Limburg 2019, komen deze plaatsen bij de
2021 op INV. 15 augustus 2021, voor Feeder het zelfde
Voor de zitplaatsen in tweede dag van schifting Feeder wordt de tabel gebruikt zoals het
nationaal reglement voorschrijft, bijvoorbeeld in sectoren vanaf 15 deelnemers dan
komen buitenste vissers naar het midden zie voorbeeld hier onder in voege vanaf 2019

A sec. 1

B sec. 8 9 10 11 12 13 14 15 eerste schifting
Alle sectoren op één lijn zonder onderbreking tussen sectoren
A sec. 7 6 4 5 3 2 1
B sec. 15 14 13 12 11 10 9 8 tweede schifting
7- Vooruitblik op 2020, CCCV en BFA verslagen, en wedstrijden
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Jurgen Maenhout heeft tot nu toe geen verdere uitwerking voor Beker van Vlaanderen
Ook heeft de vergadering van het BFA alle wijzigingen van 2017 goedgekeurd en zal
opgenomen worden in het nieuwe reglement 2020 vanaf 1 januari 2020
De verschillende locatie van Belgische kampioenschappen waren bekend en zullen kortelings
op website verschijnen, inschrijvingen dienen minstens 17 dagen voor doorgang van
wedstrijd bij federatie binnen te zijn, betaling van federatie gebeurd als alle BK' s
afgesloten zijn met factuur van Dejong Ronny door penningmeester V.L.L.
Kas CCCV gaat ligt in de positieve zin naar omhoog omdat er een kleine winst is

In kas is er ongeveer 17.000 €, er is een 22 € meer winst gemaakt dan in 2018
Alle Bk's worden gevist in open formule, behalve de interclubs
Zie nieuwe regels die opgenomen zijn in het nieuw nationaal reglement vanaf 1/12020
Overzicht toegevoegde en geschrapte regels bijgevoegd in map
Er is op dinsdag 18 februari met verschillende Limburgse burgemeester en Pinoy Erik
als minister van openbare werken Peeters lydia vergaderd en met de Vlaamse Waterweg
over de proclamatie op Limburgse waters om met de auto op het jaagpad te komen
buiten de wedstrijddagen, dit heeft tot nu toe niets opgeleverd en zal verder door de
ministern het CCCV en Sportvisserij Vlaanderen bewerkt worden tot een degelijke
regeling die wettelijk is en voldoet aan alle eisen van elke partij
Dit zal nu wel op een zeer lange baan geschoven zijn door het Covid-19 virus, er zal
niet snel een samenkomst met alle betrokken partijen, dus afwachten maar weer

8- Bespreken vergaderingen van Sportvisserij Vlaanderen van 12 maart 2020
Dag van de medewerker gaat door op 1 juni in Humbeek, zelfde locatie als in 2019
Nuyts Jean zal de wedstrijd uitslag maken ter plaatse, is afgelast, geen nieuwe datum
Beveiliging gegevens ledenbestand wordt goed gevolgd door de clubs
Problematiek van het jaagpad zal verder besproken worden met de Vlaamse Waterweg,
maar vermits dit door één persoon in Hasselt volledig wordt tegen gewerkt zal het
veel steun nodig hebben van de betrokken ministers om een degelijke regeling
uit de bus te krijgen voor alle vissers, dat aan alle eisen zal tegemoet

komen en waar we mee kunnen leven , en dit mag desnoods een extra bijkomende
bijdrage vragen dat gekoppeld is aan de visvergunning zodat deze problematiek
opgelost geraakt
Periode covid 19 van begin maart tot half juni, afgezegde wedstrijden kunnen desnoods
terug aangevraagd worden, deze dienen minstens een maand voor wedstrijddatum
binnen te zijn om nog goedgekeurd te worden door ANB en Minister

9- Varia

Rietvoor heeft een vraag over hun wedstrijden op de leuvensevaart of de toelating om het

jaagpad te gebruiken, antw. Is volledig in orde zijn doorgegeven aan waterweg
Andere clubs hebben geen opemerkingen of vragen
Het bestuur vermeld dat er nog wijzigingen zijn in kalender en wel de datum
van 15 augustus waar we in eerste instancie de afgelaste wedstrijd van maart van
het wintercriterium, deze wordt verzet naar 21 november 2020, locatie blijft het zelfde,
OOK ZAL DE KOPPELWEDSTRIJD VAN 1 MEI VERZET WORDEN NAAR
15 AUGUSTUS OP BEIJNENVIJVER IN HECHTEL - EKSEL

10- De secretaris wenst iedereen een behouden thuis komst en een goede gezondheid en
prettige feestdagen en een goed visjaar in 2020
Het Bestuur van Federatie V.L.L. wenst iedereen een behouden thuiskomst en hopen
dat het nog een goed visjaar 2020 wordt en dat we verlost blijven van covid-19 in de
toekomst en dat er niet meer slachtoffers vallen, probeer de regels zo nauw gezet als
mogelijk na te leven en op te volgen aub,

De Vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u15
Datum volgende jaarvergadering :

vrijdag 18 december 2020

Wij danken voor uw aanwezigheid, bij belet steeds gelieve een seintje of e-mail aan bestuur A.u.b.

Met sportieve groeten het bestuur.
De Voorzitter:
Nuyts Jean
0496/464961
E-mail: webmaster@verbondvll.be

De Secretaris:
Nuyts Jean
0496/464961

Penningmeester:
De Boel Dany
0476/319506

Bestuursleden:
Billen Stefan
Dries Gaston
Trekels Rudi

