
V.Z.W. Staatsblad 8 september 1966
Ondernemingsnummer: 410.866.759
Hengelsportfederatie aangesloten bij het C.C.C.V en de V.V.H.V.
Erkend door Bloso Nr. : 9.42

Datum:

Locatie:

Agenda:
1- Kalenders Criterium van Limburg 2015, Standen 2014

2- Verslag van vergadering 6 augustus reeds in uw bezit

Geen opmerkingen, alleen was niet duidelijk wie moest komen naar de vergadering

3- Bespreken verslagen CCCV en BCFC en VVHV in bijlage mail

Het VLL in van mening alles te behouden zoals voorgaande jaren, de gevraagde

afwijking bij CCCV blijft van toepassing op voeder en azen, ook het nieuwe voortstel

4- Overzicht BK inschrijvingen, gegevens vissers, tel of gsm nummer

Er wordt gevraagd aan de clubs om de inschrijflijsten te gebruiken die op webstite VLL

ook voor de aanvragen van de wedstrijdvergunning staan er lijsten op, gelieve zeker

naam, adres, geboortedatum, tel of gsmnr. En eventueel e-maailadres zeker te vermelden

5- Inrichten van een BK in 2015 door VLL

Vermits er weinige bestuursleden zijn bij VLL zien ze het niet zitten om nog een BK te

inrichten, zeker niet de grote BK

6- Financieen 2015, voorstel CCCV voor verhoging vergunningen

Vermits er nog geen overzicht is van de financieen en de opslag van de clubbijdrage

er zijn tot dusver geen fouten gemeld. Voor de kalender van 2015 zijn volgende
datums:
 VLL-21 juni - tervant, Snoekbaars 26 juli Tervant, rietvoorn 23 augustus
kwaadmechelen,
flipper 6 september neerpelt( kan zijn dat datum nog wijzigd), flipper 11 oktober
vroenhoven,
snoekbaars 18 oktober vroenhoven, rietvoorn 8 november vroenhovenen VLL 11
november in diepenbeek.
Koppelwedstrijd VLL op 1 mei pomperik Diepenbeek,bestuursleden vll + barbecue
is op 7 juli gouden karper beringen, 15 augustus wordt er geschift voor bk invidueel
in kwaadmechel

van de vergunningen willen wij behouden zeker de c vergunning zijn bang dat we
anders veel leden gaan kwijt spelen

Café "Scherpe Plank" Paalsesteenweg 3, 3580 Beringen, aanvang 20u

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

Verslag vergadering

dinsdag 11 november 2014

Beste sportvrienden,

De standen worden gemaakt en en doorgegeven aan de deelnemende clubs,



aan de federatie, wordt dit bekeken in maart als de afrekeningen binnen zijn zodat

we over het ganse jaar de inkomsten en uiitgaven kunnen bekijken

7- Koppelwedstrijd CCCV nog laten doorgaan in 2015

Mag niet doorgaan met het geld van de verschillende federatie, als deze nog wil

doorgaan diend CCCV voor sponcering te zoeken om kosten, prijzen te kunnen geven

8- Standpunten door te geven vergadering CCCV van 18 november

Doorgeven dat het VLL graag de prijs van de vergunningen een een tijdje stabiel zou

willen blijven en nog steeds de drie soorten vergunningen aanbieden, ook wenst VLL

hun openwedstrijden dat de vroegere afwijking van hoeveelheid voeder en azen

deze behouden blijft in de toekomst voor hun

9- Drielandentornooi dit jaar in Nederland, uitnodiging bespreken

Dit zal in 2015 doorgaan in Duitsland, op de eerste zondag van oktober, de

10- Vast leggen datum alg vergadering clubs in zaal " Thier"

11- Varia

10 Datum volgende vergadering :

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

De ondervoorzitter: Penningmeester: De secretaris: Bestuursleden:

???????????? De Boel Dany Nuyts Jean Verboven Ronny

Billen Stefan

Met sportieve groeten het bestuur.

vrijdag 12 december 2014




















