Antwerpen,
14 Februari 2021
Beste leden,
Graag nodigen we jullie uit op de algemene leden
vergadering op Zondag 28/3/2021 om 15 uur in
Eetcafé De Strandhoek
Bij dit schrijven vind je de agenda voor de algemene
vergadering en de wedstrijdkalender.
45 jarig bestaan van onze visclub
Door al dat Corona gebeuren zouden we haast vergeten dat we dit jaar 45 jaar bestaan. Dat
gaan we vieren en daarom hebben we een extra feest ingepland, een garnalen feest.
In de ochtend van zaterdag 25 september gaan een deel van onze leden en donateurs vanuit
Breskens mee garnaalvissen. Die garnalen gaan dan in de loop van de middag gepeld worden
en daar gaan we dan een feestmaal mee bereiden. Gedurende de middag voorzien we allerlei
activiteiten op het voorterrein van Camping Anna Friso. Welke dit zijn kunnen we nu nog niet
zeggen omdat deze sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid gevangen garnalen. We voorzien
in elk geval een leuke dag die ’s ochtends begint voor de garnalenvissers, ’s middags start met
het pellen en in de vroege avond eindigt met het opeten van onze garnalen. We voorzien in elk
geval een leuke dag die de nodige luister geeft aan ons 45 jarig bestaan.
Mee gaan garnalen vissen kan en kost “0” euro. Ja je leest het goed, nul euro. De club betaalt
de boot maar daar staat tegenover dat de garnalen die opgevist worden eigendom blijven van de
club wat ons toelaat om allerlei activiteiten mee te organiseren.
Wie kan er dan mee gaan vissen? Alle leden of donateurs die mee willen kunnen zich kandidaat
stellen door een mail te sturen aan info@afsc.nl of door zich in te schrijven met het formulier dat
je vindt in ons clubblad. Er kunnen maximaal 13 leden mee dus we verloten de plaatsen onder
de ingeschrevenen.
The Battle of Noord Beveland
Het gaat gebeuren. Op 24 april gaan we de strijd aan met De Noord Bevelanders en organiseren
we een gezamenlijke wedstrijd op het Banjaardstrand. We gaan zien wie er de beste visser
wordt van het eiland en welke club er als beste uitkomt. Kantvissers noteer alvast in uw agenda
24/4 om de eer van de AFSC mee te gaan verdedigen. Deze wedstrijd geldt ook voor het
regelmatigheidscriterium van de AFSC.
Bootvissen
Bij het bootvissen zijn er een aantal wijzigingen. We hebben onze kalender aangepast aan de
realiteit en animo die er was van de afgelopen jaren. Omdat de animo voor het wrakvissen
langzaam maar zeker terug loopt hebben we besloten om geen wrakviswedstrijd meer te
organiseren. We gaan nog wel wrakvissen maar dan buiten wedstrijd. We gaan dan als
opstappers mee met de Neeltje Jans.
Daarnaast zie je 4 wedstrijden met de Marie Louise / Kleine boten en één wedstrijd met de Theo
uit Vlissingen. Door de Corona maatregelen kunnen er maximaal 8 vissers mee met de Marie
Louise en 18 met de Theo.
Gezien de beperkte plaatsen geldt het “vol is vol” principe. Inschrijving geldt na betaling.

Tongvissen op 28 augustus
Nieuw dit jaar is het tongvissen op 28 augustus vanuit Vlissingen. Vorig jaar hebben een aantal
leden dat privé gedaan en dat is zo goed mee gevallen dat we er dit jaar een wedstrijd voor
inrichten.

Vergadering 28 maart 2021
De vergadering gaat enkel door als de geldende Corona maatregelen dit toelaten.
De voorjaarsvergadering vindt plaats op Zondag 28 maart en start om 15 uur.
We hanteren de volgende indeling voor de vergadering:
a. Vergadering
b. Prijsuitreiking kampioenen 2019
c. Hapjes
d. Inschrijving en contributiebetaling
e. Verdeling Boekjes
Contributie 2021
- Leden
- Donateurs
- Aspiranten (tem 18 jaar)
- Kinderen (tem 14 jaar)

35
15
5
2,5

euro
euro
euro
euro

Leeftijd kinderen en aspiranten op
1/4/2021.
Anna Friso Sportvissers Club
IBAN NL51INGB0000990442
BIC INGBNL2A.

Hoe inschrijven:
- U telt de bedragen op van de wedstrijden waaraan u wenst deel te nemen. Hier telt u 35
euro lidgeld bij
Bij commentaar zet u voor welke wedstrijden u wenst in te schrijven
- 17/04 Marie Louise
Prijs: 40 euro
Commentaar: ML1
- 01/05 Bob Riga Theo
Prijs: 33 euro
Commentaar: Theo
- 15/05 Marie Louise
Prijs: 40 euro
Commentaar: ML2
- 23/05 Wrakvissen
Prijs: 50 euro
Commentaar: Wrak
- 28/08 Tongvissen
Prijs: 60 euro
Commentaar: Tong
- 18/09 Marie Louise
Prijs: 40 euro
Commentaar: ML3
- 23/10 Marie Louise
Prijs: 40 euro
Commentaar: ML4
Voorbeeld: U wenst deel te nemen aan al de bovenstaande wedstrijden dan stort u 35 euro
lidgeld + 40 euro Marie Louise 1 + 33 euro Theo + 40 euro Marie Louise 2 + 50 euro Wrak + 60
euro voor het tongvissen+ 40 euro Marie Louise 3 + 40 euro Marie Louise 4. Een totaal van
338,00 euro met als commentaar ML1, Theo, ML2, Wrak, Tong, ML3, ML4.
Natuurlijk kunt u ook inschrijven tijdens de algemene vergadering. Let wel de plaatsen zijn
beperkt en vol is vol.
Om de Theo aan te vullen zullen we de dag na de vergadering ons vast lijstje met opstappers
contacteren. Zij kunnen dan net als de leden inschrijven voor het vissen met de Theo. Vanaf de
dag na de vergadering zal zowel voor leden als de opstappers het vol is vol principe gelden
waarbij diegene die als eerste heeft ingeschreven en betaald recht heeft op een plaats ingeval de
boot volgeboekt is.

Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid te zien op Zondag 28 maart om 15 uur in Eetcafé De
Strandhoek

Danny Bresseleers
Voorzitter Anna Friso Sportvissersclub

Kalender 2021

ANNA – FRISO SPORTVISSERSCLUB
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
Zondag 28 maart om 15 uur in Eetcafé De Strandhoek
Agenda Vergadering
1)
Opening
2)
Goedkeuring Notulen
3)
Ingekomen Stukken
4)
Financieel verslag & Kascontrole
5)
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
Danny Bresseleers – Voorzitter
Hugo Cant - Secretaris
We zijn nog steeds op zoek naar andere bestuursleden
Kandidaten voor beide functies of kandidaten als bestuurslid kunnen zich melden via
info@afsc.nl of men kan contact opnemen met een bestuurslid.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Agenda & Wedstrijden
Garnaalvissen 2021
Rondvraag
Sluiting
Uitreiking winnaars 2019
Hapjes & Betaling contributie en inschrijvingen boten
Verdeling boekjes

Notulen najaarsvergadering 15/9/2019 Anna Friso Sportvissersclub
1) Notulen goedgekeurd: Geen op of aanmerkingen
2) Bootwedstrijden:
Overzicht van het kosten plaatsen van de gehuurde boten en een overzicht van het aantal
leden dat mee gaat en het aantal opstappers.
Neeltje Jans kost de club dit jaar 500 euro omdat er minder animo is en weinig vis
gevangen wordt.
Beslissingen:
1) Stoppen met wrakvissen
2) Enkel als opstapper meegaan
3) Kleinere off-shore boten (kostprijs 100 euro Per persoon)
➔ We nemen contact op met Neeltje Jans en bekijken wat er mogelijk is om als
opstapper mee te gaan.
3) Deelnemen aan wedstrijden: de inschrijvingen van de botenwedstrijden zullen vanaf
volgend jaar (2020) te consulteren zijn op de website en in het info kastje. Deze lijsten
geven een overzicht van iedereen die ingeschreven en betaald heeft voor een
bootwedstrijd
.
4) Kantviswedstrijden
Vanaf heden zullen de inschrijvingen dicht bij de visplaats plaatsvinden. Na inschrijven
wordt er samen met de wedstrijd leiding naar de visstek gegaan en krijgt iedereen zijn
plek.
5) Wijziging bestuur:
Senne Wijsmantel geeft zijn ontslag als bestuurslid na 28 jaar in het bestuur actief te zijn
geweest. De voorzitter bedankt Senne voor zijn inspanningen en diensten. Senne zal
vanaf 2020 Erelid zijn van de AFSC en de voorzitter bedankt hem nogmaals met een fles
cognac.
Secretaris
Hugo Cant

