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Beste Karperleden, 

Jullie zullen ongetwijfeld op de website gelezen hebben dat de algeme-

ne ledenvergadering die voor 7 april was gepland door alle corona-

maatregelen niet is doorgegaan. Dat gaat dit jaar ook helemaal niet 

meer lukken.  Wel is door de kascontrolecommissie de kas gecontro-

leerd en in orde bevonden. Wie het financiële jaaroverzicht 2019 in wil 

zien, kan het aanvragen bij de penningmeester Ria van Kerkhof. Ook 

eventuele vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen van de ver-

eniging kun je doorsturen naar een van de bestuursleden. We gaan er 

van uit dat we rond april 2021 wel een ALV kunnen houden. Zoals  

iemand ooit opmerkte, ieder nadeel heeft zijn voordeel, in 2020 is het 

ledental van de vereniging (door corona?) met ongeveer 50% toegeno-

men. 

Dit jaar liep het pachtcontract voor de Ligne af. Waterschap de Bra-

bantse Delta wilde het contract verlengen, maar er waren wel voor-

waarden aan verbonden: iemand moest lid worden van de visstandbe-

heerscommissie en er moest een visplan opgesteld worden. Met name 

aan het visplan zat aardig wat werk, maar we zijn ondertussen zo ver 

dat het op alle punten is goedgekeurd en dat niets verlenging in de 

weg staat. Belangrijke onderdelen van het visplan waren controle en 

voeren. Zoals jullie weten heeft Sportvisserij Zuidwestnederland 3 

BOA’s benoemd die ook een sleutel van de Ligne hebben gekregen. Zij 

zullen minimaal 10 keer per jaar ook daadwerkelijk controles aan de 

Ligne uitvoeren. Voor wat betreft het voeren, beperk dit zoveel moge-

lijk, om waterverontreiniging tegen te gaan. Zo had ik toen er nog wed-

strijden werden gevist voor een wedstrijd van 2½ uur genoeg aan 500 

gram droog voer en daar hield ik nog van over. Teveel voer blijft op de 

bodem rotten en is slecht voor de waterkwaliteit. Denk er ook aan dat 

voeren en vissen met hennep en aardappel verboden is. 

Tot slot, de ledenadministratie wordt gedaan door sportvisserij Neder-

land. Opzeggingen en wijzigingen kunnen jullie zelf doorgeven via 

www.mijnsportvisserij.nl 
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