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Ondernemingsnummer: 410.866.759

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

Erkend door BLOSO Nr. : 9.42

Locatie:

Bestuur:

Clubs:

1- Voorwoord van de voorzitter / secretaris:

Ik bedankt alle vertegenwoordiger van de aangesloten clubs van harte welkom

en 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

Wij herdenken onze vissers die weg gevallen zijn

Daarom deze uitnodiging voor de jaarlijksevergadering om het jaar 2022 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 8/12/2022 naar mij doormailen

( webmaster@verbondvll.be ) dan zorg ik ervoor dat ze bij op de agenda komen.

Verder moet ik met spijt mededelen dat de jaarvergadering niet kan doorgaan in december

vermits de voorzitter/ secretaris op 12/12/2022 een operatie aan de ogen heeft en dus op 

16/12/2022 nog niet volledig zal hersteld zijn aan zijn ogen ( katarak )

 ormaal was de jaarvergadering geplant op 16/12/2022 maar deze zal moeten afgezegd

worden vermits ik ze niet kan leiden en er geen dringende zaken te bespreken zijn die niet kunnen

wachten tot in 25 maart 2023

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

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 ten 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 25 maart 2022 2021 via mail: geen bezwaar ingediend

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

Beste clubbesturen en sportbeoefenaars,

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

Jaarlijkse Statutaire vergadering

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

vrijdag 16 december 2022



Verslagen van CCCV : geen opmerkingen van de clubs

Alle verslagen zijn goedgekeurd

4- Overzicht wedstrijden van het criterium van Limburg 2022

Prijsuitreiking 2022 gaat door in februari in café Scherpe plank vanaf 15u, 

de 20 vissers werden uitgenodigd om hun prijs te komen kiezen

Ook de avondwedstrijden komen langzaam op gang, wij hopen dat er nog meer vissers

 hier interesse voor krijgen, kalender in bijlage

5- Kastoestand op 22 december 2022

Stand op 22/11/2022 = 3299,59€ zichtrekening en15.000€ op spaarrekening 

= 18.299,59€ in totaal = 731.198,40 BF

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

worden en goedgekeurd met vermelding van datum en handtekening in 24 maart 2023.

Alle overzichten van de boekhouding in bijlage

6- Locaties stemmen voor wintercriterium 2022 - 2023

De locaties zijn reeds vast gelegd en aangevraagd, kalender in bijlage bij deze mail

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

Het wintercriterium starte op 4 december 2022 op albertkanaal Diepenbeek - Genk, 

Kalender in bijlage bij deze mail

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 2023 start op 

28 mei 2023 op kempischkanaal sas 3 & 4, 2de 2 juli 2022 op Zuidwillemsvaart beek , 

3de 16 juli zuidwillemsvaart beek, 6 augustus kempischkanaal sas 2 &3, 

5de op 20 augustus kempisch aan teepak, 6de zuidwillemsvaart beek op 1 oktober kk barrier,

7de op 15 oktober kempisch lommel barrier, 8ste op 22 oktober Albertkanaal Tessenderlo,

en 9de op 11 november in Genk - diepenbeek

Affiches zijn in mail 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 dient 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 dient 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 kandidaten zich opgeven tot 1 maart 2023 via mail of tijdens 

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

Sportkommunnieteit vergadering op 10 maart 2023, en dit doorgeven aan SPO

8- Variapunten van de clubs

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

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

Ook de afrekening 2022 van jouw club zal deze maand door gemaild worden of op gestuurd,

gelieve deze zo vlug als mogelijk binnen de dertig dagen na ontvangst van dat factuur aub,



 te vereffenen, bij na dertig dagen 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.

De voorzitter:, secretaris: Penningmeester Bestuursleden

Deboel Dany Dries Gaston Billen Stefan Trekels RudyNuyts Jean





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

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

VZW wetgeving, daarom kunnen kandidaten zich opgeven tot 1 maart 2023 via mail of tijdens 




