
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   NIEUWSBRIEF  FEBRUARI 2015 

 

Beste Karperleden, 

Een van de jaarlijks terugkerende kostenposten van de vereniging is het 

onderhoud van de steiger. Ook dit jaar moet er weer het nodige aan ver-

vangen worden. Aangezien we niet echt tevreden zijn over onze houtleve-

rancier zijn we hard op zoek naar een ander bedrijf dat ons goede balken 

en planken kan leveren. Dit mede omdat bij het bestuur al lang de wens 

bestaat de steiger tot de oorspronkelijke lengte te verlengen. Mocht ie-

mand een goed adres voor hout hebben, laat het dan a.u.b. even weten.  

  De resultaten en conclusies van de enquête die onder de leden is gehou-

den is vind je bij deze nieuwsbrief bijgevoegd. Een interessante vraag was 

of er voor de leden een verenigingsboot kan worden aangeschaft. Daar 

zitten wat haken en ogen aan maar dit heeft zeker onze aandacht.  

  Vergeet niet 30 maart in je agenda te noteren. De kans om eens met het 

bestuur over het reilen en zeilen van onze vereniging te praten. 

Tot ziens aan het viswater 

Ad Suijkerbuijk (voorzitter) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die 

wordt gehouden op maandag 30 maart 2015.  

Aanvang: 19.30 uur. Plaats: paviljoen Rozenoord Bergen op Zoom 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen ALV  maart 2014 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester + begroting 2015 

6. Verslag kascontrolecommissie 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 

8.  Bestuursverkiezing: aftredend zijn Peter Dogge (secretaris) en  

 Ger Schetters (algemeen lid)  Beiden zijn herkiesbaar 

9. Bespreking wedstrijdrooster 

10. Rondvraag 

11.  Sluiting 
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Enquête  
 
Op de in december per e-mail verstuurde enquête 
is door ruim 60% van de leden gereageerd. Het 
bestuur is erg blij met dit groot aantal reacties en 
wil iedereen die gereageerd heeft hartelijk danken.  
 
De resultaten van deze enquête zijn in de be-
stuursvergadering van 9 februari besproken en de 
resultaten, conclusie en actiepunten worden sa-
men met deze nieuwsbrief naar alle leden ge-
stuurd.  
 
De meest opvallende uitkomst van de enquête is 
dat slechts 50% van de leden die op de enquête 
gereageerd heeft het afgelopen jaar op de Ligne 
gevist heeft. Gebaseerd op de reacties en opmer-
kingen mbt deze vraag heeft het bestuur een aan-
tal acties bepaald om ervoor te zorgen dat meer 
leden op de Ligne willen gaan vissen. Samen-
vattend zijn deze acties: 
- Proberen de parkeergelegenheid te verbeteren 
- Verbeteren aanlegplaats boot door dit stuk stei  
ger te verbeteren en te voorzien van gaas 
- Het bestuur wil graag de steiger verlengen en on-
derzoeken wat de beste mogelijkheid hiervoor is  
- Het bestuur gaat onderzoeken of er op de Ligne 
een verenigingsboot gelegd kan worden die voor 
alle leden te gebruiken is. 
 
Deze acties worden momenteel door het bestuur 
genomen of onderzocht. In komende nieuwsbrie-
ven zal u verder geïnformeerd worden over deze 
acties.   
 
Natuurlijk blijven suggesties, ideeën en opmerkin-
gen meer dan welkom!  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OPROEP 
Zou het niet mooi zijn als de steiger op de Ligne 
verlengd kan worden! Omdat het geld van de ver-
eniging maar 1 keer uitgegeven kan worden vraagt 
het bestuur om uw oplossing. Wat is volgens u de 
beste oplossing om de steiger te verlengen, bijv. 
drijvend, van hardhoutof van kunstof. Geef ons uw 
mening of idee waarbij vooral gelet moet worden 
op de kosten, onderhoud en levensduur. Uw reac-
tie kan gestuurd worden naar Erwin Klinkhamer,  
deklinkhamertjes@hotmail.com  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
De BOA. 

De wie...; zal je jezelf misschien afvragen. De boa 

is, net als jij en ik een gewoon mens. De Bijzonder 

Opsporings Ambtenaar is iemand in, onbezoldigde,  

dienst van de federatie. 

Je kent ze wel, zit je net lekker te vissen komt er 

een man achter je staan die vraagt hoe het gaat en 

of hij jouw papieren even mag zien: weg.. concen-

tratie, weg.. focus op de aanbeet die jij juist aan 

zag komen! 

Wees er echter van bewust dat “ de controleur “ 

ook een gastheer is die in dienst staat van ons, de 

hengelsportbroeders. Zij zijn betrokken bij de na-

tuur en de sportvisserij in het bijzonder.  

Wij betalen ieder jaar trouw voor onze vispas. Wij 

zitten niet in hun “ doelgroep “, de mensen die ille-

gaal vissen, zonder vergunning of toestemming 

netten spannen en fuiken leggen, stropen voor de 

pan! 

Zie jij, als je zit te vissen iets wat volgens jou niet 

door de beugel kan, neem dan contact op met het 

regionaal Meldpunt Stroperij onder telefoonnum-

mer 0162 691007, of met het bestuur van onze 

vereniging. 

 

mailto:deklinkhamertjes@hotmail.com

