
Leden Vergadering 31/3 in Eetcafé De Strandhoek 
Aanwezig 33 leden 

1) Opening  
2) Minuut stilte Co Delooff 

De voorziter staat stil bi het overlijden van Co Delooff.  Co had een hekel aan minuut 
stiltes na overlijden en gaf altijd aan beter een glas te willen drinken ingeval van zijn 
overlijden.  Na de vergadering zullen we dan ook het glas heffen op Co. 

3) Goedkeuring Notulen 
Geen Opmerkingen 

4) Ingekomen Stukken  
Florian bracht een voorstel binnen om vanaf dit jaar de zeebaars te meten naar 
analogie van de haai.  Dit wordt besproken bij het wedstrijdpunt. 

5) Financieel verslag & Kascontrole 
Geen opmerkingen 

6) Bestuursverkiezing:  
Aftredend en herkiesbaar:  
Robert-Jan Sies Penningmeester 
Arseen Wijsmantel Feestbestuurder & Financieel adviseur 
 
Beide worden unaniem herkozen  
De vacature van bestuurslid blijft open staan. 
 

7) Agenda & Wedstrijden 
 
Het bestuur meldt dat de wedstrijd op 30/6 in Vrouwenpolder wordt gevist en deze 
van 18/8 op de Banjaard. 
 

a. Status zeebaars: Terugzet plicht   
i. Mag niet meer meegenomen worden  terugzetverplichting 
ii. Telt vanaf dit jaar in de Koning Kanjer in cm. 
iii. Bij het vangen van een zeebaars moet er een foto gestuurd worden 

aan info@afsc.nl of aan een bestuurslid getoond worden van de vis 
naast een meetlat en een foto van de vis met de persoon die hem 
gevangen heeft. 

b. Haai meten ipv wegen (Voorstel laatste leden vergadering) 
i. Extra categorie 
ii. Haai wordt vanaf dit jaar gemeten 
iii. Foto als bewijs net zoals bij zeebaars 

c. Kleine boten wedstrijd wordt samen gevist met de Marie Louise 
i. Marie Louise en Kleine Boten wedstrijd worden samen gevist 
ii. Indien het weer het niet toelaat om met de kleine boten te gaan vissen 

op zaterdag of zondag wordt de wedstrijd geannuleerd.  Let wel de 
Marie Louise zal allicht wel vissen maar buiten wedstrijd.. 

b. Indien er een rog gevangen wordt op de Marie Louise dan geldt er een 
terugzetverplichting van de schipper.  De rog wordt aan boord gewogen en 
dan teruggezet.  Hij blijft in de Koning Kanjer competitie in de Buiten 
Categorie. 

c. Bob Riga beker wordt hervormd?   
i. We gaan voor een regelmatigheidscriterium voor botenvissen (Bob 

Riga & Kleine Boten) 
ii. Twee Theo wedstrijden en 3 Marie Louises/kleine boten 
iii. 3 beste resultaten tellen voor het regelmatigheidscriterium. 

d. Reglementen van de viswedstrijden hangen uit in het kastje 
e. Koning Kanjer weging  

i. Wie weegt: Weegmeesters (Vik, Jos & Hugo) en bestuursleden + Lid 
voor eigen vis.   melden in vergadering 

ii. Telefoonnummers bijvoegen 
f. Mededeling:  zaterdag 1 september : Open Noord Bevelands Kampioenschap  

 
8) Rondvraag 
9) Sluiting  
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