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Hengelsportfederatie aangesloten bij het C.C.C.V en de S.P.O.

Erkend door BLOSO Nr. : 9.42

Locatie:

Bestuur:

Aanwezig:

Afwezig:

Clubs:

Aanwezig: Alle aangesloten clubs waren aanwezig

�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 alle 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 met 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

Wij herdenken onze vissers die verdwenen zijn, in bizonder Foolon Ronny van club

De verenigde Vissers Boldernberg

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:

Iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering van het V.L.L.

Alle clubs worden aangemeld op aanwezigheidsblad, waar ze de laatste wijzigingen kunnen op 

vermelden binnen het bestuur van de clubs+B74

Ik hoop dat de presentatie nu wel de juiste is zodat iedereen kan volgen op het grote scherm

2- Aanwezige clubs noteren en Verkozen bestuursleden in December 2021:  

Volgende bestuursfunctie waren verkiesbaar in december, secretaris, voorzitter, en desnoods 

bijkomende bestuursleden. Geen kandidaturen ingediend, het vorige bestuur gaat verder

Er dienen dringend bestuursleden bij te komen vermits de voorzitter/ secretaris binnen 

een aantal jaren wens te stoppen wegens gezondsheids reden en graag de opvolger nog

wens toe te lichten en ook mee kan gaan naar vergaderingen CCCV en Spo

Beste clubbesturen en sportbeoefenaars,

Dries G, en Billen S

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

Nuyts J, DeBoel D, Trekels R 

Jaarlijkse Statutaire vergadering

Brasserie "Thier" omstreeks 20u30, markt 17, 3580 Beringen

vrijdag 25 maart 2022



Ben nu de 70 al gepasseerd, en zou graag alles doorgeven voor mijn 75 de jaar aub

Elke aangesloten club dienen hun ledenlijsten voor einde februari door gegeven te hebben,

Zodat elk lid in orde is in maart met de nieuwe vergunningen.

Ook de aanvragen voor wedstrijden dienen te laatste op 25 maart binnen te zijn zodat

we tijdig voor 1 april kunnen doorgeven aan de verschillende instanties

3- Opmerkingen over vorig verslag en goedkeuring

Volgende verslagen zijn er verstuurd via mail

Eindjaarvergadering 17 december 2021 via mail: geen bezwaar ingediend

Verslagen van sportvisserij Vlaanderen, nieuw bestuur en verantwoordelijken: in orde

Verslagen van CCCV : geen opmerkingen van de clubs

Alle verslagen zijn goedgekeurd

4- Overzicht wedstrijden van het criterium van Limburg 2022

Prijsuitreiking 2021 ging door op 30/01/2022 in café Scherpe plank vanaf 15u, 

de 20 vissers werden uitgenodigd om hun prijs te komen kiezen

Er zijn ondertussen enkel aanpassingen gebeurt aan de kalender van januari 2022 wegens

dat er op de locatie Belgische kampioenschappen een wedstrijd V.L.L. door ging

22 mei gaat niet door op zuidwillemsvaart maar op kempischkanaal sas 3 & 4 Linkeroever,

3 juli gaat niet door op kempischkanaal sas 3 & 4 maar op zuidwillemsvaart Beek

Ook de avondwedstrijden zijn er enkel wijzigingen wegens Bk Wedstrijden, eerste wedstrijd

van 20 mei gaat naar 13 mei, locatie wordt kempischkanaal sas 3 & 4, en 17/6/2022 wordt 

zuidwillemsvaart bochelt - beek, verder zal de avondwedstrijd van 12 augustus zal 

gewisselt worden met de locatie van 26 augustus, 26 augustus wordt locate van

12 augustus dus, 12/8/22 is zuidwillemsvaart bochelt, 

en 26 augustus wordt kempischkanaal barrier lommel, omdat er een BK is op 28/8/2022 

op zuidwillemsvaart

5- Kastoestand op 31 december 2021

Vermits de toestand van de kas van het V.L.L. te hoog komt, heeft het bestuur besloten  om aan

 alle openbare wedstrijden ingericht door een club van de federatie een 25,00 € op te leggen

Dit geld voor alle wedstrijden van Criterium van Limburg waar dit bovenop het barema komt, 

dus 5 extra prijzen worden toegevoegd, alle andere openbare wedstrijden van 

"Grote Prijs Nullens Guido" als ook voor de wedstrijden voor het wintercriterium

De penningmeester zal de toelichting geven over de stand van de rekeningen bij de bank

die opgedeeld zijn in een spaarrekening en internetrekening, die door de penningmeester 

en de voorzitter worden opgevolgd, en voor afhalen van gelden er steeds 2 bestuursleden

aanwezig te zijn of volmacht gegeven hebben, stand op 27/12/2021 is 21.397,34 € 

Stand op 23/3/2022 = 8.405,91€ + 12.000€ = 20.805,91€

De verslagen van de bank dienen door alle clubs die aangesloten zijn, nagezien te 

worden en goedgekeurd met vermelding van datum en handtekening.

6- Locaties stemmen voor wintercriterium 2022 - 2023

In de map van elke aangesloten club zit een blad met verschillende locaties op volgende locaties:

Albertkanaal, Herentals - Bochelt ( Kempischkanaal) en zuidwillemsvaart. 

Elke club diend 6 waters aan te kruisen voor zes wedstrijden die doorgaan op wintercriterium



2022-2023, waar volgende datums gekozen zijn, 10/12/2022, 14/01/2023, 4/02,18/3 en 22/04/2023

Gelieve dit te doen onder de pauze en de het blad terug te bezorgen aan de voorzitter aub.

Uit de stemming komen volgende locaties: 1-10/12/2022 = albertkanaal diepenbeek,

2-14/1/2022 = albertkanaal vroenhoven-veltwezel, 3-4/2/2022 = stokrooi - kuringen, 4-18/3/2022 =

kempichkanaal barrier, 5-zuidwillemsvaart beek - bree, 6-kempischkanaal teepak

op 11/3/2022 wordt er gevist op een vijver in diepenbeek de pomperik

Pauze van 0:30 u

7- Overzicht wedstrijden criterium van Limburg 2022 en wintercriterium 2021 / 2022

Het wintercriterium starte op 4 december 2021 op albertkanaal zwarte hoek ham, 

2de 18 december 2021 albertkanaal kuringen, 3de albertkanaal Hasselt colafabriek

op 8 januari 2022, 4de 15 januari 2022 diepenbeek sas, en laatste is op vijver pomperik

te diepenbeek op 12 maart 2022, is volledig open, dus alle disciplines mogen gevist worden

Werd gewonnen door Seyen Willy, 2de werd schoofs johan, en derde Trekels Rudy, alle 

kregen een mooie geldprijs, in totaal hebben er 21 vissers deelgenomen, en vnagde 169.300 gr,

Beste club was DVV, beste master Trekels Rudy, beste veteraan Nuyts Jean, en senior

Vandermaesen Daniel, volgend jaar dienen elke vissers een A kaart te hebben voor deelname

Schiftingen BK invidueel blijft op 15 augustus Ham, de koppelwedstrijd van 1 mei op 

begijnenvijver te Hechtel - Eksel is in orde, mag wel geen vere de vase meer gebruikt worden,

 maar het cuppen is nu wel toegelaten ,kalender criterium van Limburg start op 

22 mei 2022 op kempischkanaal sas 3 & 4, 2de 3 juli 2022 op Zuidwillemsvaart beek , 

3de 17 juli zuidwillemsvaart beek, 7 augustus kempischkanaal sas 2 &3, 

5de op 21 augustus kempisch aan teepak, 6de zuidwillemsvaart beek op 2 oktober,

7de op 16 oktober kempisch lommel barrier, 8ste op 23 oktober verbindingskanaal ham,

en 9de op 11 november in diepenbeek

Ook zullen er in 2022 enkel avondwedstrijden gegeven worden op vrijdagavonden,

inschrijvingen bij voorzitter/ secretaris Nuyts Jean tot 19u de avond voor datum wedstrijd

Volgende datums zijn er genomen: 1- 13 mei kk sas 3 & 4, 2- 17 juni zw beek,

3- 22 juli kk teepak, 4- 12 augustus Zw beek, 5- 26 augustus kk barrier,

6- 2 september AK Diepenbeek, alle beginnen om 19u tot 22u, affiche mee in map

Ook enkel open feederwedstrijden worden ingericht door de club "Verenigde Vissers "

Bolderberg, 1- 23 januari AK Hasselt, 2- 6 februari AK Hasselt, 3- 20 februari 

Brussel- Schelde willebroek, 4- 6 maart willebroek, 5- 23 maart in willebroek

Affiches zijn in map terug te vinden

Bespreken verslagen Sportvisserij Vlaanderen en CCCV

Op 8 maart is de algemene vergadering van Sportvisserij Vlaanderen doorgegaan, hier werd

nogmaals uitgelegd hoe de "inlichtingfiche" die elk verbond gekregen heeft via mail bij de

uitnodiging diend ingevuld te worden. Door de nieuwe wijzigingen in de VZW wetgeving 

is het niet meer mogelijk om de zelfde persoon op te zetten zowel voor de bestuurs vergadering

als voor de Algemene vergadering waar elke club mag deel nemen

Daarom diend het V.L.L. opzoek te gaan binnen de aangesloten clubs wie wenst mee te gaan

naar de algemene vergadering ipv van Nuyts Jean die nu ook de bestuursvergadering voorzit



Deze wijziging is nodig om geldig te kunnen stemmen op beide vergadering volgens de 

VZW wetgeving, daarom kunnen kandoidaten zich opgeven tot 1 mei via mail of tijdens 

deze vergadering en zal het dagelijks bestuur de kandidaat er uit kiezen op eerst volgende

sportkommunnieteit vergadering op 24 juni 2022, en dit doorgeven aan SPO

Belangrijk en te onthouden dat de nieuwe ondervoorzitter zoet Dirk van Mirlo is van MLV, 

deze zou ook het dossier jaagpaden in Limburg opvolgen en alles proberen op te lossen,

Zo heeft hij een meeting geplant voor 18/02/2022 , waar de betrokken instantie kunnen deelnemen,

Sportvisserij Vlaanderen en Minister Peeters Lydia en Vlaamse Waterweg zullen allen aanwezig 

zijn om tot een degelijk oplossing te komen, want De Waterweg gaat op verschillende 

plaatsen en alle clubs verbieden nog het jaagpad te gebruiken, zowel voor wedstrijden als recreatief

Ook het gebruik van de App om wedstrijden aan te vragen om het gebruik van de wagen 

op het jaagpad staat op de agenda, vermits er alleen door het MLV gebruik wordt van gemaakt.

Is veel te omslachtig, en kruipt te veel tijd in om de 12 formlieren in te vullen + 3 fotos

van de locaties, steun van Natuur en Bos en van de visserij commissie mogen we op onze buik 

schrijven, zij zijn al verschillede al gecontakteerd en wensen niet tussen te komen

8- Bespreken de aangepast statuten aan de nieuwe wetgeving die geld van 2025

Alle clubs heben de statuten goedgekeurd en ondertekenend, behalve de drie afwezige clubs,

Mits er voldoende clubs aanwezig waren is de motie aangenomen en het punt aanvaard

De statuten zijn doorgeven op 4/2/2022 om toegevoegd te worden aan het Belgisch Staatsblad

Iedereen kan deze bekijken op het Belgisch Staatsblad via het ondernemingsnummer van

het V.L.L.: 410.866.759, waar je alle wijzigingen van het V.L.L. terug kan vinden

Ook heeft het bestuur opdracht gegeven om het UBO - Register aan te passen, zodat dit

ook in orde is, en zo dat de VZW volledig uptodat is volgens de nieuw wetgeving VZW

9- Variapunten van de clubs

Er werden geen punten naar voren gebracht, afgesloten omstreeks 10u30

10- Afsluiting van de vergadering, volgende eindjaarvergadering is op 16 december 2022

Ook de afrekening of voorschotten van jouw club gelieve deze zo vlug als mogelijk binnen de 

dertig dagen na ontvangst van dat factuur aub, daarna een boete van 5% op totaalbedrag

Deze boete zal elke maand toegepast worden bij overschrijding van datum van 30 dagen 

na afgifte factuur, vanaf de derde maand zullen de boetes verdubbeld worden

Verder wens ik alle clubs met hun leden een goede gezondheid toe 

en een gelukkig nieuwe jaar waar we minder beperkt worden in het samen komen

met anderen, het is te hopen dat de covid-19 vlug in het verleden geraakt, na de inentingen

als deze worden opgestart en afgelopen zijn.

De voorzitter:, secretaris: Penningmeester Bestuursleden

Deboel Dany Dries Gaston Billen Stefan Trekels RudyNuyts Jean


