
    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

Waar:
Aanwezig: Bestuur V/L.L. nuyts jean, deboel dany, verboven ronny, afwezig dries gaston, billen stefan 
Clubs: Flipper, KNLHN, Recht v Allen, Snoekbaars, Rietvoorn, Witvisclub, Meerval, Puppe, Beekvissers, 

Spoorwegvissers, Verenigde Vissers
Afwezig: Hoop en Geduld en Geduld Diepenbeek

Agenda:
1- Welkomstwoord door voorzitter/secretaris, verkiezing bestuursleden

Welkom iedereen, ik heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering VLL
Heb geen melding ontvangen voor de kandidaturen van een bestuursfuctie binnen het VLL

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 
afrekening 2018, invulbladen  ledenlijsten op CD,  verslagen vergaderingen 
CCCV,  BFA op Cd, Alle info van vergadering staat op zelfstartende CD
Dit 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
wij hopen dat we dit terug  een beetje omhoog krijgen
Gelieve voor de ge-emailde ledenlijsten het xls formulier volledig in te vullen en door te geven 
aan het VLL gelieve langs email: webmaster@verbondvll.be
Alle clubs vullen de ledenlijsten goed in toch ontbreken er soms het regiestratienummer 
geboortedatum, telefoon of gsmnummer, emailadres, rijksregisternummer wat voor ontvangen
van de vergunning vanaf 2018 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 officeele 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 tegeven
Wij danken ook de clubs die zijn overgeschakels naar hun leden een A vergunning te nemen
ipv een clubvergunning, wij hopen dat het nieuwe bestuur van sportvisserij vlaanderen
nu wel een goede weg op wandelen, en er eindelijk rust komt in de verschillende 
federaties, en dat het afgelopen is met telkens van alles te verwijten naar elkaar en dat er

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

Uitnodiging Jaarvergadering Federatie V.L.L.

dat  op VRIJDAG 14 DECEMBER 2018 om 20u30 doorgaat
 In "Brasserie Thier" Markt 17, 3580 Beringen

Beste Sportvissers en sportvrienden ( in),

mailto:webmaster@verbondvll.be


met de betaalde lidgelden zuinig wordt omgesprongen en niet telkens uit komt op verlies
Wij hopen dat dit zo snel mogelijk opgelost geraakt en dat we dan een degelijk antwoordt
krijgen van de gedwongen ontslag names
Ook binnen het CCCV loopt alles de laatste tijd niet op rolletjes sinds andre weg is,
zeker voor de beker van vlaanderen zijn ze nog steeds op zoek om de wedstrijden
afhandelen en een degelijk uitslag en standen worden gemaakt, ook voor de verschillende
Bk wordt nog steeds een vervanger gezocht, dus dit alles te samen geeft geen goed gevoel
voor de toekomst toe, ook de organisatie van sommige Bk is zeer triestig en worden de
afgsproken regels telkens met voeten getreden zonder dat er sancties op volgen

3- Kastoestand en stand op 1-12-2018 en nog te betalen facturen 
Woord wordt doorgeven aan penningmeester die het verslag van de kas gemaakt heeft
rekeningboekje dat door de clubs kunnen gecontroleerd en hebben we een positieve saldo van
13.510,91€  om te starten met het nieuwe jaar, wel dienen er nog openstaande 
facturen betaald te worden, hij belooft tegen jaarvergadering in maart eindoverzicht

4- Overzicht van wedstrijden in 2018, kalender 2019
Overzicht van kalender die bijgevoegd is in kaften met daarop de datums criterium van
Limburg, Belgische kampioenschappen die reeds bekend zijn en schiftingen vll voor 
Bk invidueel en feeder,  
verder prijs vergunningen 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
Voor inschrijvingen voor de Bks, gelieve het formulier te gebruiken op de website, 
je kan dit op volgende link terug vinden, en terug mailen naar webmaster: 
Uitleg over hoe de website in elkaar zit en waar je alles kan terug vinden
hierna wordt een pauze ingelast

5- Pauze van + 30 minuten , er wordt de presentatie van hengelbeurs 2017 afgespeelt

6- Huldiging van kampioen van Limburg aan de hand van uitslag BK Invidueel 2018.
Het overzicht van behaalde plaatsen in alle BK, EK WK is bijgevoegd in de kaft
Eerste Limburger in Bk invidueel 2018 is ook dit camps jorrit, vermits er geen deelnemer 
van maaslandverbond ervoor komt , wordt er hij gehuldigd met trofee, dit voor het tweede jaar
Als we de lijst zien we dat we dit jaar minder goed als Limburgse federatie doen 
Wel zijn we trots dat we in Limburg drie vissers die goed gepesteerd hebben op BK wedstrijden
Wollants Stan 2 debij veteranen, Schauwers Lena  die derde bij de BK Dames uit kwam, 
en BK Feeder Reekmans Bart kwam 4 uit, een dikke proficiat voor deze vissers

7- Vooruitblik op 2017, CCCV en BCA verslagen, en wedstrijden
Voor de verdeling plaatsen BK zal vanaf 2018 de A+kaarten en helft van A kaarten 
per federatie in rekening brengen voor berekening plaatsen, volledeige lijst in map
Er wordt nogmaals gemeld dat degene die aan de Beker van Vlaanderen deelnemen
rekening mee dienen te houden dat de prijsuitreiking zal gebeuren op Hengelexpo
in kortrijk en daar persoonlijk dienen aanwezig te zijn voor hun prijs
De prijzen die niet zijn afgehaald zullen bijgevoegd worden
bij het prijzenpakket van 2019, zodat er zeker geen vermindering is van het totale
prijzenpakket dat volledig door de sponcers worden geschonken

8- Bespreken vergaderingen van Sportvisserij Vlaanderen, nieuw bestuur
Omdat de financieen nog steeds niet goed zijn wordt er een besparing doorgevoerd,



het hengelblad zal naar 4 delen  gaan ipv van 6  delen
Dit wil zeggen dat de onkosten zullen verminderen voor aanmaken van het boekje,
in 2017 werd er 51.575,85 uitgeven voor 6 boekjes is 8.595,98 per boekje
De begroting van 2018 voorziet 49.500 €voor 6 boekjes is 8.250 per boekje, in 2019 verdwijnen
er twee boekjes, dus een winst van 16.500 € bij in kas, zonder dat er ook maar sprake
is van dat dit enigszins terug komt naar de leden, zal zeker in maart verder besproken worden
op de algemene vergadering
Nog een punt van diskusie, cursus van GDPR wet op de privacy  die is aangepast en in
voege gingvanaf 25 mei 2018, deze cursus werd in 13 oktober gegeven om de clubs hier 
omtrend wegwijs te maken en wat zij dienen te doen om wettelijk in orde te zijn moest er
controle komen, bij niet in orde zijn van de wettelijke bepalingen kunnen de boetes
oplopen van 0 tot 250 € tot 100.000 voor de grote inbreuken op de privacy
Dus SPO is weer zeer op tijd om dit te melden aan de clubs, daarom een overzicht nu 
wat de clubs dienen te doen om wettelijk in orde te zijn moest men controle krijgen

9- Varia
De secretaris wenst iedereen een behouden thuis komst en een goede gezondheid en
prettige feestdagen en een goed visjaar in 2018, einde vergadering omstreeks 23u

Datum volgende jaarvergadering : 

Nota: In map de afrekening van 2018 te samen met overschrijving, gelieve dit af te 
handelen binnen de maand A.U.B. zodat de federatie niet in problemen komt 
om zijn rekeningen te betalen, na deze maand zullen er kosten bijkomen 
en wel 5% van totaalbedrag op afrekening voor administratie.

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

De Voorzitter: Penningmeester: De Secretaris: Bestuursleden:
Nuyts Jean De Boel Dany Nuyts Jean Billen Stefan
0496/464961 0476/319506 0496/464961 Verboven Ronny
E-mail: webmaster@verbondvll.be Dries Gaston

Met sportieve groeten het bestuur.

vrijdag 29 maart 2019
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