HENGELSPORTVERENIGING
VZW DE GOUDEN KARPER

Waregem : 07 januari 2020

PIJKSTRAAT
75
8790
WAREGEM
TEL : 0475 41 51 54
BANK : 145-0564172-79

MEDEDELINGEN
In naam van het bestuur wensen wij aan al onze leden en hun familie een gelukkig en voorspoedig 2020.

ALGEMEEN SOUPER.
Gaat door op 25-01-2020 in SALONS LEIEBURCHT, Emiel Clausstraat 33-34 te Sint-Eloois-Vijve.
Er zal stipt om 19.00 uur aan tafel worden gegaan. Samenkomst vanaf 18.00 uur voor het aperitief.
Wij nodigen ieder clublid uit met zijn partner. De bijdrage in de kosten bedraagd € 40.00 per persoon,
dit voor clubleden en hun partner. Niet clubleden zijn eveneens welkom maar moeten wel de kostprijs
van de maaltijd, € 80.00 per persoon, betalen. Ouders van jeugd (-16jarigen) kunnen eveneens
deelnemen aan het souper aan € 40.00 per persoon.
HET MENU

APERITIEF MET Z’N HAPJES
KABELJAUWHAASJE MET FIJNE GROENTEN
CHATEAUBRIAND “FINE HERBES”
GEFLAMBEERDE IJSZWANEN
KOFFIE MET VERSNAPERINGEN
WIJNEN EN WATER INBEGREPEN TIJDENS HET MENU, NA DE MAALTIJD DRANKEN INBEGREPEN
TOT 03.00 UUR
Inschrijving: Uiterlijk tegen 21-01-2020 Wij vragen U daarvoor bijgevoegd
Inschrijvingsformulier te gebruiken.
Tussendoor de prijsuitdeling van de kampioenschappen 2019.
Worden gehuldigd : CLUBKAMPIOEN
CLUBKONING
CLUBKAMPIOEN 55+
CLUBKONING 55+
CLUBKAMPIOEN FEEDER VISSEN
CLUBKONING FEEDER VISSEN

AMEYE STEVEN
AMEYE STEVEN
BERTEYN DIRK
FOLLENS DRIES
FOLLENS DRIES
DEBROUWER EMMANUEL

BETALING BIJDRAGEN 2020.
Op zaterdag 18-01-2020 wordt een inschrijving dag gehouden. Deze vindt plaats in de kantine
aan de vijvers, dit vanaf 13.30uur. Om 16.30 uur wordt afgesloten.
Inschrijven voor de kampioenschappen gebeurt best op de inschrijving dag. Leden die vorig jaar
deelnamen hebben voorrang tot deelname. Er zijn voor dit jaar minimum nog 15 plaatsen vrij voor
de vaste hengel. Voor de feeder nog minimum 06 platsen.
Vaste hengel max 50 deelnemers; feeder max 20 deelnemers.
De bijdragen voor 2020 zijn als volgt:
A. Verlof vijvers STAD WAREGEM 2 hengels met inbegrip van aansluiting verbond en
Wedstrijdvergunning A.
Knapen (t.e.m. 16 jaar)
€ 30.00
Junior (t.e.m. 21 jaar)
€ 60.00
Senior
€ 75.00
B. Wedstrijdvergunning A+
€ 28.00
C. Deelname clubkamp. Feeder
€ 40.00
D. Deelname clubkamp. veteranen
€ 40.00
E. Deelname clubkampioenschap
€ 60.00
F. Deelname souper leden (per/pers.)
€ 40.00
Deelname souper niet leden(p/p)
€ 80.00
junior is hij (of zij) die geboren is in 2001-2000-1999-1998.
knaap is hij (of zij) die geboren is in 2004 en vroeger.
Zeker uw identiteitskaart meebrengen voor de aanvraag van uw nieuw visverlof.

Zonder I.D. KAART kunnen we geen visverlof uitschrijven.
Indien mogelijk ook mail adres opgeven

zeer belangrijk !!!!!!!!!

Vanaf 01-02-2020 zullen de inschrijvingen dienen aangevraagd worden in de kantine aan de vijver.

Enkel op Zaterdagen er kan enkel cash betaald
te worden.
OP 31-03-2020 WORDEN DE LIJSTEN DEFINITEF
AFGESLOTEN

AANSLUITING VERBOND

Doordat U aangesloten bent bij het West – Vlaams verbond van lijnvissers ontvangt U het
hengelblad gratis.
Bij de aansluiting is ook een verzekering inbegrepen en dit voor: lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid.
Iedereen die een visverlof heeft kan nu deelnemen aan de openbare wedstrijden, met uitzondering
Van de wedstrijden “Beker van Vlaanderen” indien U daar wenst aan deel te nemen heeft
U een wedstrijd vergunning A+ nodig. U heeft deze eveneens nodig voor: deelname
Kampioenschappen van België: jeugd – dames – veteranen – minder vallieden.
Wij vragen de liefhebbers van een wedstrijd vergunning A+ deze aan te vragen voor 31-01-2020,
Zo kunnen wij U tijdelijk aansluiten.

JEUGDWERKING
Zoals U gelezen heeft kunnen jongeren tot en met 16 jaar hengelen voor amper € 30.00 per seizoen.
Dit jaarverlof is evenwaardig met de andere, dus met inbegrip van aansluiting verbond. Bij de
aanvraag van dit visverlof dient men wel uw ID-kaart mee te brengen.
De jongeren kunnen dit verlof verkrijgen, in de kantine tot en met 31-08-2019 dit in tegenstelling met
de andere visverloven.
Dit jaar hadden we graag een clubkampioenschap voor jongeren georganiseerd, indien dit kan
door gaan, wij rekenen op min 5 inschrijvingen, zal de club een serieuze inspanning doen
om de hieraan verbonden kosten die de deelnemers hebben, tot een minimum te herleiden.
Deze omvat: minimum € 3.00 prijs per reeks en gratis voeder.
Wij hopen op enige belangstelling voor onze inspanningen die we doen voor de jeugd.

VACANTE PLAATSEN BESTUUR

Dit jaar is er één vacante plaats voor het bestuur vrij, indien er meerdere kandidaten zijn zal er
Op het souper gestemd worden door de aanwezige leden welke kandidaat bestuurslid verkozen
Wordt. Het bestuur kan altijd kandidaat bestuursleden weigeren
STADIONVIJVERS

Ten opzichte van 2019 zijn er twee wijzigingen aan de reglementering aangebracht.
1. Algemeen mee neem verbod van ALLE vissoorten.
2. ZEER BELANGRIJK : winter vissen vanaf winter 2020/2021.(volgend najaar/winter)
De kleine vijver zal open blijven tot en met 31 december. Vanaf 01 januari visverbod tot
en met 28 februari.
Grote vijver : visverbod van 01 november tot 31 december ; open vanaf 01 januari.

Dus : kleine vijver visverbod van 01 januari tot en met 28 februari.
Grote vijver visverbod van 01 november tot en met 31 december.
Uw jaarvisverlof blijft geldig tot en met de volgende inschrijving dag . inschrijving dag is de voor
laatste zaterdag van januari. Dus uw visverlof 2020 blijft geldig tot en met 23 januari 2021.
Ter herinnering:
a. Geen wedstrijden meer georganiseerd door derden. (andere clubs)
b. Vijvers zijn toegankelijk vanaf de eerste zaterdag van februari.
c. Nachtvissen is verboden.

CLUBWEDSTRIJDEN 2020
Ook dit jaar zullen er 9 reeksen voor de clubkampioenschappen gevist (senioren-55+-feeder) gevist
worden. Zowel koningschap (2 reeksen) en marathon (met gratis BBQ) zullen mee tellen voor het
eindklassement van de kampioenschappen. Indien er aan 7 van de 9 reeksen deelgenomen wordt krijgt
u de betaalde borg voor deelname terug (senioren €25.00- 55+€15.00 – feeder €15.00). iedere
deelnemer komt in aanmerking voor het eindklassement. Meer info volgt in een tweede schrijven half
februari.
Clubkampioenschap
senioren

clubkampioenschap 55+

feeder

Reeks data

data

data

1ste

05/04

07/04

11/04

2de

03/05

05/05

09/05

3de

07/06

09/06

13/06

4de

21/06

23/06

27/06

5de

05/07 marathon

07/07

11/07

6de

06/09 koningschap 1ste

08/09 koningschap 1ste

12/09 koningschap 1ste

7de

20/09

22/09

26/09

8ste

04/10

06/10

10/10

9de

18/10 koningschap 2de

20/10 koningschap 2de

24/10 koningschap 2de

Reglement volgt in tweede omzendbrief half februari. Er zullen geen of minimale veranderingen zijn.

PARKEREN VAN UW WAGEN
Wij werden verwittigd van het stad dat er dit jaar extra controle zal zijn op het parkeren van uw
Wagen. Parkeer op de voorziene parkings. Er is nu een nieuwe parking tussen het zwembad
en de nieuwe tribune kant zwembad. Deze bevind zich op 30 meter van de kleine vijver.
Let wel op dat er tijdens de week €0.30 per uur dient betaald te worden. Op zondag is parkeren
Gratis.

Verslag van de inkomsten en uitgaven vindt U in bijlage. (proef en saldi balans)
Bij het opmaken van het verslag zijn er nog geen betalingen gedaan voor de aankoop van pootvis dus moet er
nog in mindering gebracht worden : AANKOOP BRASEM

Het bestuur wenst U een sportief en aangenaam hengelseizoen.
Sportieve Groeten,
Namens het bestuur,
De secretaris
Lisarde Piet

De voorzitter
Vanherzeele Frans

Gelieve een e-mail adres op te geven bij de inschrijving, zo hoeven we geen honderden copie’s te nemen
En kan U vlugger op de hoogte gebracht worden van eventuele veranderingen of nieuws.

DOCUMENT KANDIDATUURSTELLING BESTUUR (niet van toepassing)

KANDIDATUURSTELLING BESTUUR

De ondergetekende: ..............................................
stelt zich kandidaat bestuurder van de hengelsportvereniging VZW "DE GOUDEN KARPER" te
Waregem.

Hij verklaart zich belangloos te zullen inzetten voor de goede werking van de vereniging.
handtekening,

Nota : Uiterlijk op 20.01.2020 om 21 uur af te geven aan het Secretariaat van de vereniging.
Pijkstraat 75
8790 Waregem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENT INSCHRIJVING ALGEMEEN SOUPER

INSCHRIJVING ALGEMEEN SOUPER
Ondergetekende:............................................. zal deelnemen met...... personen aan het algemeen
souper op zaterdag 25-01-2020
De bijdrage ten belope van ....... X…….. euro = € 40.00 (leden + echtgenote/verloofde).
....... X…….. euro = € 80.00 (niet leden)
TOTAAL :........euro. zal betaald worden.
Handtekening,

Nota : Uiterlijk op 20.01.2020 af te geven op het secretariaat van de vereniging Pijkstraat 75 te Waregem
of op de zitdag.

HENGELSPORTVERENIGING
VZW DE GOUDEN KARPER
PIJKSTRAAT 75
8790 WAREGEM
TEL: 0475 41 51 54
BTW : 407.596.671
BANK : 145 0564172 79

DETAIL AANKOOP POOTVIS 2019
BRASEM

3250 KG à € 3.00/KG

=

€ 9750.00

750 kg à € 4.20 /kg

=

€ 3150.00

50 kg à €14.00/kg

=

€

KARPER (500gr)
Paling

700.00

€ 13600.00
BTW

€

TOTAAL

€ 14416.00

KLEINE VIJVER : 2750KG BRASEM 600-1500gr.
250kg

karper 500gr

15KG

PALING

GROTE VIJVER : 500 KG KARPER 500gr
500 KG BRASEM
35 KG PALING

816.00

