Verbroedering van Limburgse Lijnvissers ( V.L.L. )
V.Z.W. Staatsblad 8 september 1966
Ondernemingsnummer: 410.866.759
Hengelsportfederatie aangesloten bij het C.C.C.V en de S.P.O.
Erkend door BLOSO Nr. : 9.42

Jaarlijkse Statutaire vergadering
Locatie: Brasserie "Thier" omstreeks 20u30, markt 17, 3580 Beringen

vrijdag 25 maart 2022
Beste clubbesturen en sportbeoefenaars,
a een lange pandonomie met strikte regels die diende opgevolgd te worden is het
terug mogelijk om eindelijk te kunnen te vergaderen en alles goed bij te praten
Daarom heet ik elke vertegenwoordiger van de aangesloten clubs van harte welkom
Ik hoop dat elke club zich blijft inzetten om ons leden aantal zo hoog mogelijk te houden,
en dat we niet verder dalend blijven gaan naar het ledenaantal
Hoop ook dat er binnen de clubs niet te veel verliezen zijn door de covid-19 virus,
waar er op dit ogenblijk nog geen einde in het zicht is, daarom hopen wij dat al onze
vissers hebben gekozen om zich te laten inenten en zo het virus kunnen te stoppen
Daarom deze uitnodiging voor de jaarlijksevergadering om het jaar 2021 af
te sluiten en een goed nieuwe jaar in te zetten met wedstrijden
Volgende punten zullen aan bod komen op de vergadering, wens je nog punten toe te
voegen, dan kan je deze voor 18/3/2022 naar mij doormailen
( webmaster@verbondvll.be ) dan zorg ik ervoor dat ze bij op de agenda komen.
1- Voorwoord van de voorzitter / secretaris:
2- Aanwezige clubs noteren en Verkozen bestuursleden in December 2021:
3- Opmerkingen over vorig verslag en goedkeuring
4- Overzicht wedstrijden van het criterium van Limburg 2022
5- Kastoestand op 31 december 2021
6- Locaties stemmen voor wintercriterium 2022 - 2023
Pauze van 0:30 u
7- Overzicht wedstrijden criterium van Limburg 2022 en wintercriterium 2021 / 2022
Bespreken verslagen Sportvisserij Vlaanderen en CCCV
8- Bespreken de aangepast statuten aan de nieuwe wetgeving die geld van 2025
9- Variapunten van de clubs
10- Afsluiting van de vergadering, volgende eindjaarvergadering is op 16 december 2022
De voorzitter:, secretaris:
Nuyts Jean

Penningmeester
Deboel Dany

Bestuursleden
Dries Gaston Billen Stefan Trekels Rudy

