
Notulen algemene leden vergadering AFSC  -  26 maart 2016  
 

Opening 
 Voorzitter opent vergadering en heet aanwezige leden (34) welkom.  

 Afwezig is Patrick van Loon en heeft zich verontschuldig.  

 

Goedkeuring Notulen 
 Geen opmerkingen 

 

Ingekomen Stukken 
 Geen ingekomen stukken.  

 Opmerking van lid of de contact gegevens op de website komen. Voorzitter geeft aan dat 
deze in de loop van week 13 aangepast worden en komen beschikbaar op de website. 

 

Financieel verslag & Kascontrole 
 Boekhouding (verslag) is inzichtbaar na de vergadering 

 Resultaat 2015:  -291 euro 

 Begroting 2016 is vastgesteld op:  -126 euro 

 

Bestuursverkiezing:  
 Aftredend en herkiesbaar:  

Patrick van Loon (Secretaris)  
Robert-Jan Sies (Penningmeester)  

 Besluit: er hebben zich geen kandidaten aangemeld, we stellen vast dat bestuursleden zijn 
herkozen 

 
Wedstrijden 

 2016 geldt er een zeebaars baglimiet. Er mag geen zeebaars meegenomen worden van 1 jan – 
30 juni, doe je dit toch dan riskeer je een boete van €300,- 

Daarna vanaf 1 juli max 1 zeebaars van 42 cm. De KoningKanjer start vanf 1 juli 

 Westrijd planning is doorlopen – highlights zijn dit jaar het forelvissen en mosselfeest 

 Voor de kleine bootwedstrijd kunnen leden zonder boot meedoen door zich aan te melden bij 
Bert Swenne, Bert heeft een charterboot hiervoor beschikbaar, kosten 50 euro 2 hengels. Kijk 
voor meer info op http://shakespearechartering.be/ 

 Vragen:  

 Hugo Cant vraagt of de voorjaars trip vanuit Vlissingen verschoven is naar het najaar. 
Voorzitter bevestigd dit. 

 Charles Daems vraagt hoeveel plaatsen er zijn voor het wrakvissen, dit is 35 max en 
worden aangevuld met opstappers 

 Guido Sipido zou graag zien dat er nummers getrokken worden tijdens 
kantwedstrijden Stemronden: 5 leden zijn voor, de rest is tegen. Besluit: tijdens 
kantwedstrijden niet nummeren. 

 

Rondvraag  
 Tommy Beauquesne vraagt of er met 1 of twee hengels gevist wordt op de Piraat. Voorzitter 

geeft aan dat er met 1 hengel gevist zal worden.  
  

http://shakespearechartering.be/


 

Sluiting  
 Voorzitter sluit de vergadering 

 
 

Betaling contributie en inschrijvingen boten 
 Na de vergadering hebben leden de gelegenheid gehad om in te schrijven voor boten en 

lidgeld te betalen 

 

Rond 13 uur Uitreiking Bekers en Prijzen winnaars 2015  
 Algemene leden vergadering is afgesloten met de jaarlijkse uitreiking van de bekers en de 

prijzen van de winnaars 2015 
 
 
(Notulist Robert-Jan Sies) 

 


