
ANNA – FRISO SPORTVISSERSCLUB 
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering  
van zondag 3 september 2022 om 15 uur  in Eetcafé De Strandhoek 
 

Agenda Vergadering  
 
1. Opening  
2. Goedkeuring notulen  
3. Ingekomen stukken  
4. Wedstrijden 

• Tongvissen nog interesse voor volgend jaar 

• wrakvissen nog inrichten gezien de geringe vangsten en hoge kosten 

• Evaluatie verhoging prijzengeld bootvissen 

• Voorstel bootvissen:   wisselen van plek gedurende een wedstrijd doen/niet doen 

• Koning Kanjer:  In het voorjaar kwam het voorstel om de KK enkel te laten gelden 
bij wedstrijden.  Besloten werd om di in het najaar te gaan bekijken en beslissen.  
Te beslissen: 

1. KK houden wat het nu is 
2. Alleen KK tijdens de wedstrijden 
3. Extra KK tijdens wedstrijden bovenop diegene die we gedurende het jaar 

houden 
 

5. Mosselfeest  
6. Status Koning Kanjer 
 
7. Vacatures binnen het bestuur  
 - Jan Govers geeft zijn ontslag uit het bestuur op het einde van dit  
      seizoen.  Kandidaten voor deze vacature kunnen zich bij het bestuur  
       melden. 
 
8. Rondvraag   
  
Voor het bestuur D. Bresseleers 
 
  



 
 

ANNA – FRISO SPORTVISSERSCLUB 
Notulen voorjaarsvergadering  - 09/04/2022 
Aanwezig: 23 leden 
 

1) Opening 
2) Goedkeuring Notulen 

- Geen opmerkingen over de notulen 
3) Ingekomen Stukken 

- Kandidatuur bestuursfunctie Mon van Laere 
- Kandidatuur bestuursfunctie Vik Brys 

Deze werden behandeld in de bestuursvergadering 
4) Financieel verslag 

Inkomen Begroot Resultaat   Uitgaves Begroot Resultaat 

  2021 2021    2021 2021 

             

Lidgelden 2 000 2 418  Diverse 150 41 

Rente   0  Secretariaat   0 

Boottrip 2 790 1 655  Bankkosten 175 173 

Verkoop Loten 1 800 1 482  Te goed bonnen (Puzzel) 100 100 

Advertenties  300 425  Drankbonnen 200 0 

Sponsoring 150 370  Wedstrijdcheques 1 300 605 

Kaartavonden 90 0  Boottrip 3 125 800 

Diverse (rommelmarkt)   0  Website 140 161 

Pot 120 26  Prijzen Tombola 500 28 

Rad van Fortuin   0  Feest DJ 400 0 

Feest- Brunch   0  Mossel feest 1 150 1 053 

Verkoop extra tombola   0  Trofeeën 125 125 

Verkoop Mosselbonnen 900 470  Feest/Mosselen Cons. 250 0 

Garnaalvissen   0  Pot 120 120 

       Kaarten 40 0 

       Terugstorten Boten   1 295 

       Garnaalvissen 600 678 

           

Totaal 8 150 6 846  Totaal 8 375 5 179 

         

  Budget Resultaat      

  2021 2021      

Inkomsten 8 150 6 846      

Uitgaves 8 375 5 179      

Totaal resultaat -225 1 666      

              

Inkomsten 
- Lidgelden hoger dan gebudgetteerd:   In totaal net geen 100 leden, donateurs en 

kinderen 
- Bootvissen: slechts 2 boten wedstrijden gevist   
- Verkoop loten: minderverkoop door Corona (beperkt mosselfeest) – Speciaal woordje 

van dank voor Eetcafé de Strandhoek voor de flexibiliteit bij het slechte weer. 
- Advertenties en sponsoring hoger door inspanningen Hugo 
- Mossel bonnen gevoelig lager door lagere opkomst (Corona) 

 
Uitgaves 

- Wedstrijdcheques veel lager door Corona annulaties van wedstrijden 
- Boottrip minder kosten door slechts 2 boot wedstrijden 
- Prijzen Tombola laag door sponsoring 



- Mosselfeest: vaste kosten 
- Garnaalvissen iets boven budget maar een fantastische dag op de camping (iets minder 

op de boot).  Dank aan het eetcafé om dit samen tot zo’n mooi evenement te maken. 
Resultaat:   1 666 euro positief (als er dan toch iets positief is aan Corona dan is het dit) 
 
De voorzitter vraagt een vrijwilliger om de boekhouding na te kijken.  Swa Musters stelt zich 
kandidaat 

 
 

5) Bestuursverkiezing:  
Aftredend en herkiesbaar:   Danny Bresseleers  - Voorzitter 
- Gaan kandidaten dus doet Danny er nog een paar jaar bij 
Kandidaturen Bestuursfunctie 
Mon Van Laere , Vik Brys  

• Beide worden unaniem verkozen 
 
De functie verdeling van het bestuur werd na de verkiezing van Mon en Vik aangepast.   
Dit zijn de nieuwe functies: 

o Danny :  voorzitter 
o Mon Van Laere : secretaris 
o Vik Brijs : wedstrijdleiding 
o Hugo Cant : feestbestuurder 
o Jan Govers : Bestuurslid 

 
6) Bespreking Agenda  

 Andere datum wrakvissen:  4/6 
Reden: we hadden eerst de Marie Louise geboekt maar die gaat ankervissen als het  
wrakvissen niet door kan gaan. Daar hebben de leden geen zin in. Het zou wrakvissen of  
niet doorgaan moeten zijn. 

 
7) Wedstrijden 

a. Goedgekeurd: Aanpassing prijzenpot bootvissen 
Om de opkomst van de kleine bootwedstrijd te motiveren gaan we de prijzenpot bij 
wijze van experiment verhogen in plaats van 25-20-15 naar 50-40-30-20-10.  Dit wordt in 
het najaar geëvalueerd .   

b. Wrakvissen 
- Mogelijk andere datum wrakvissen:  4/6 (Zeearend) of 25/6 (ML) 
- Reden: we hadden eerst de Marie Louise geboekt maar die gaat ankervissen als het  
- wrakvissen niet door kan gaan. Daarom de keuze om met de Zee arend te gaan 
- bij een gebrek aan animo gaat de wedstrijd niet door Minimum : 6 Deelnemers. 
- Indien geen animo moeten we kijken of de kabeljauw op de KK moet blijven staan 

(dit jaar nog wel) 
c. Tongvissen 
- We vertrekken om 6 uur vanuit de Neeltje  Jans met de Zeearend (2 boten) 
 

8) Koppelwedstrijd 
- We koppelen (loten) twee vissers aan elkaar. 
- Het resultaat van die 2 wordt gedeeld.  Het team dat het hoogst gewicht heeft wint 

de koppelwedstrijd (prijs nog te bepalen) 
- Bij oneven aantal worden de laatste 3 geloten aan elkaar gekoppeld. 

 
9) Voorstel Koning Kanjer 

- Er kwam een voorstel binnen om de Koning kanjer af te schaffen en enkel te laten 
gelden tijdens wedstrijden. 

- Alternatief zou een extra KK kunnen zijn die enkel tijdens de wedstrijden geldt. 
- Dit wordt terug voorgelegd op de najaarsvergadering 

10) Rondvraag 
 



11) Sluiting  
 
Voor het bestuur – Hugo Cant 
 
 


