
Notulen Leden vergadering  4 september 2016 

 

Aanwezig : 17 Leden 

Verontschuldigd  : na afmelding  R. Swenne , Mon van Laere , R, de Decker , Patrick van 

Loon, Robert jan  Sies. 

 

Opening: De voorzitter opent om 11 uur de vergadering 

 

Goedkeruring Notulen ;  Geen opmerkingen , Notulen worden zoals altijd verstuurd via 

mail, beschikbaar op de website en worden uitgehangen in het kastje. 

 

Wedstrijden :  

Bob Riga Beker Avondvissen 

De avond visserij met de Piraat vindt plaats op zaterdag 17 september. Er wordt met 1 hengel 

gevist. Mocht men een haai vangen dan wordt deze gemeten en meteen terug gezet.  De 

schipper laat niet toe dat deze bijgehouden wordt. 

 

Kantvissen – 4de wedstrijd 

Helaas is het niet meer mogelijk om een kantviswedstrijd te vissen bij de palen / Botenhuis. 

Dit omdat er teveel stenen liggen aan de voet van de palen en elders liggen er veel oester 

percelen op het strand wat ons veel lijnen kost. 

Er wordt gezocht naar een  alternatieve plaats , er kan  gevist worden op twee plaatsen bij  de 

( Schapendijk )  West- Zeedijk   en  aan de Oost Zeedijk ( achter Kramer ) te Colijnsplaats. 

Deze plaatsen zijn  voor iedereen goed begaanbaar. 

Wel zullen we als bestuur er beter opletten dat we altijd een tij kiezen waar het HW in de 

middag valt gezien de betere vangsten. 

 

Met kant wedstrijd kan er nog van alles gebeuren in het klassement. Wel opvallend is dat dit 

jaar 31 verschillende leden mee hebben gevist aan verschillende kantviswedstrijden. 

 

Koning Kanjer 

De voorzitter Danny, overloopt de koning kanjer en de wedstrijden. 

De bot doet het goed van het jaar.  De Schol, Zeebaars en de kabeljauw doen het slecht.  De 

leden geven aan dat er nog tijd genoeg is om Koning Kanjers te vangen. 

 

Kleine Botenwedstrijd 

Na twee wedstrijden staan Swa Musters en Rob Swenne samen aan de leiding !!.  In de laatste 

wedstrijd zal beslist worden wie van deze twee kampioen wordt dit jaar. 

 

Voor volgend jaar gaan wij de M.S. Theo weer boeken deze vaart momenteel uit  de 

Binnenhaven van  Vlissingen .  Uit ervaring weten wij dat Theo een zeer toffe schipper is 

vanuit het verleden op de Grevelingen. Hij vaart in de monding van de Westerschelde rondom 

Spijkerplaat. 

 

Evenementen :  

Forel vissen 

Bij de forel dag in juni met de vijver op het voor terrein van de camping zijn er 76 forellen 

afgehaald  waarvan  43 door de leden.  Door de goede organisatie, het prachtige weer en de 

groet opkomst was het  zeker een succes !! 



Mosselfeest 

Met mosselfeest  zijn er 180 kg mosselen gekookt , we hebben  150  bakken verkocht en 

daarvan hebben 75 leden hun bak afgehaald.. 

De zanger  Herbert  Schaap was goed alleen vond Charel Daems  later op de avond  toen de 

Duitse muziek werd gespeeld dat de gezelligheid eraf was.  Het bestuur zal hier in de 

toekomst meer naar kijken en dit meer sturen. 

 

Bestuursleden : Patrick van Loon en Rudy de Decker hebben hun ontslag ingediend. Arseen 

Wijsmantel gaat het voor zich zelf nog een jaar aanzien zijn leeftijd en fysieke toestand daarin 

een grote rol spelen. 

 

Wij bedanken Patrick en Rudy  dan ook voor hun inzet binnen het bestuur en het leiden van 

en een gezonde club. 

 

Het bestuur is dringend op zoek naar  2 bestuursleden.  

 

Vrijwilligers hebben wij genoeg want iedereen van onze leden willen graag helpen hand uit 

steken wat we dan ook zeer dankbaar zijn. 

 

Maar om een club goed te leiden het je een sterk bestuur nodig die ideeën hebben en die 

verantwoorlijkheid wil en moet nemen als dat nodig is.   

 

Om een club als de AFSC goed te leiden is er behoefte aan instroom van nieuwe 

bestuursleden.  Mochten er geen kandidaten zijn dan moeten we als club de tering naar de 

nering zetten en minder zaken gaan organiseren.  Met het wegvallen van Rudy en Patrick zal 

het niet langer mogelijk zijn om de club met al zijn wedstrijden en evenementen op eenzelfde 

manier te besturen. 

Daarom een oproep voor kandidaten die zich willen inzetten om onze mooie club draaiende te 

houden.  We zijn een mooie gezonde club met veel leden en donateurs en dat willen we graag 

in de toekomst zo houden. 

Mocht je eigen geroepen voelen om binnen ons bestuur willen deel nemen meld je dan aan  

via info@afsc.nl of spreek één van de bestuursleden aan. 

 

Rondvraag :  Geen opmerkingen 

 

De Voorzitter sluit de vergadering. 

 

Notulist : Harry Wolst 

mailto:info@afsc.nl

