NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
Beste karperleden,
hengelsportvereniging
DE KARPER
BERGEN OP ZOOM

Zoals ieder jaar wordt in maart de boven- en onderkant van de steiger
gecontroleerd op gebreken. Na de controle wordt het benodigde materiaal aangeschaft en wordt er waar nodig gerepareerd. Meestal zijn we half
april klaar en dan kan iedereen de steiger zonder problemen betreden. Als
je zo lang niet kunt wachten om een hengeltje uit te gooien is dat geen
probleem maar dan is het wel oppassen. Mocht je zin hebben om een
handje toe te steken bij de werkzaamheden, meld je dan aan bij een van
de bestuursleden.
Eind vorig jaar zijn we benaderd door sportvisserij zuidwest Nederland,
met de vraag of ze een sleutel van het hek konden krijgen. Er zijn bij SZWN
drie BOA’s in dienst en die willen de Ligne graag meepakken bij hun controles. Met een van hen hebben we onlangs de Ligne en omgeving uitgebreid bekeken en de problemen waar we tegenaanlopen besproken. Ook
is er een app-groep aangemaakt zodat we, bij eventuele problemen, snel
kunnen reageren. Mocht je iets zien wat niet in de haak is meld het ons.
Een foto mag ook. Het kan ook gebeuren dat er controles op visdocumenten gaan plaatsvinden. Zorg dus dat je altijd de Vispas bij de hand hebt.
Het aantal wedstrijdvissers is vorig jaar sterk gedaald. Aan de laatste wedstrijd namen nog maar twee wedstrijdvissers deel. Dan kun je, vinden wij,
niet meer van een wedstrijd spreken. Wij hebben dan ook besloten in
2020 geen clubwedstrijden te organiseren. Er wordt nog wel om de
Rozenoordbokaal gevist. Een datum staat nog niet gepland. Het zal ergens in het begin van de zomer zijn. Jullie krijgen hierover bijtijds bericht.
Als er voldoende belangstelling is willen we er nog een of twee wedstrijden aan toevoegen.
Tot slot graag jullie aandacht voor die algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 7 april. Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Het is
belangrijk voor ons om te weten wat er onder de leden leeft.
Aanvang 19.30, plaats Paviljoen Rozenoord te Bergen op Zoom.

*secretariaat
0164-682342

Tot ziens aan het viswater
Ad Suijkerbuijk (voorzitter)

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op 7 april a.s.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen ALV 2 april 2019
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester + begroting 2020
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing: aftredend zijn Ria v. Kerkhof (penningmeester), en Erwin Klinkhamer
(vice-voorzitter). Beiden zijn herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting

--------------------------------------------------------------------------------MeeVIStoestemming

Neem iemand mee vissen! (Dit is niet mogelijk met de Kleine VISpas.)
De Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een landelijk ingebracht water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Als lid van een aangesloten hengelsportvereniging (VISpashouder) kun je dus familie,
vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te maken met het vissen.
Want: de beste ambassadeur voor de sportvisserij ben jij!!
Daarmee verlaagt jij de drempel voor mensen die het vissen een keer willen proberen. Zij hoeven niet
meteen een VISpas aan te schaffen en lid te worden van een vereniging.
De MeeVIStoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen met de VISpashouder, onder dezelfde
voorwaarden, behalve dat de door de introducé gevangen vis moet worden teruggezet. De MeeVIStoestemming is alleen overdag geldig (1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang) en voor maximaal 2 hengels.
Via: www.meevistoestemming.nl regel je direct gratis meevistoestemming voor jouw,
in sportvissen geïnteresseerde, familie of vrienden.
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