
/ / 

Fortvissers Bornem

18/11/2022

Terugblik op 2022

Kalender 2023

Aangepaste versie na 

vergadering
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4,2 kg per gevist uur

75
wedstijden

1130
inschrijvingen

22514 kg
Totaal gevangen 

gewicht

5384 u gevist

Terugblik op 2022:

De wedstrijden
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Terugblik op 2022: De statistiek
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25kg per week 

Viszetting 2022: 

4Ton aan 3,1€

0ton

probleemjaar voor karper en brasem

26/6: bacterie – P Coene – 12 daagse kuur 

7/7:   karperluis – Poppe – 4 daagse kuur  

14/7: karpersterfte (49) e-coli – Poppe – 4 daagse kuur

Ledenfeest: 

50 tal deelnemers

2 Water analyses:

Zeer goede 

waterkwaliteit

X
Terugblik op 2022:

De biotoop
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Terugblik op 2022: Vangstverloop

➢ >6 heel goed

➢ >5 goed

➢ >4 normaal

➢ =3 waakzaamheid

➢ =2 alarmbel
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2022 nov: €

2021 nov: € Uitgaven:

diverse onkosten

euro brasem 

Inkomsten:

inkomsten van het tentje. 

Coronasubsidies gemeente (euro)

Terugblik op 2022: Financieel
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voederbeurten 

per week 

25 à 50 kg

3000kg brasem is uitgezet 15/11/22: 
(maat: 800gr- 1500gr prijs 3,2 euro) 

Water analyses:

Raadplegingen:

Traject met maandelijks 

bezoek van veearts Poppe

Vooruitblik op 2023:

De biotoop
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De viswedstrijden georganiseerd door de Fortvissers zullen dus zoals in 2022 enkel 

toegankelijk zijn voor leden. 

Niet leden welke toch willen deelnemen kunnen nog steeds een jaarkaart aanschaffen bij 

NV Fort.

uitzonderingen

Koppel eigenplaats 

“Koppel Feeder Hengelsport Waasland & Fred Weyn”

“Grote open wedstrijd”

Alle wedstrijden vaste stok vanaf 4 oktober tot en met 29 oktober

Vooruitblik op 2023

Vernieuwingen?

Ledenfeest:  interesse of andere formule ?????

Grote open wedstrijd – Concept OK?? Sectorverdeling? 

Clubkampioenschap – verhoging inlegbedrag – nieuw uitbetalingsconcept?

Feeder – clubkampioenschap?

T-shirts, hoodies en trainingsvesten opnieuw bestellen?

Karperreglement moet worden aangepast

Andere????
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• Ledenfeest:  interesse of andere formule ?????
Ledenfeest behouden, geen DJ meer, eerder gezellig samen zijn met 
achtergrondmuziek.
Indien BBQ meer tijd nemen om te eten, ander concept mag ook.
Datum nog te bepalen. (zomer = moeilijk in Waterlander, ergens anders? – winter 
in november)

• Grote open wedstrijd – Concept OK?? Sectorverdeling? 
Vissen van 9u tot 12u en van 12u30 tot 17u.
2 maal voederen 1,5kg nat – 1 maal wegen
sectorverdeling naar 5 of 6 bekijken – dag voor inschrijving

• Clubkampioenschap – verhoging inlegbedrag – nieuw uitbetalingsconcept?
30 euro en uitbetalingsconcept behouden
uitbetaling in contanten (sluiting Birger & Fred Weyn andere winkels te ver)

Antwoorden aanwezige leden + aanpassingen
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• Feeder – clubkampioenschap?
Losse wedstrijden behouden
Feeder criterium naar oktober brengen op zaterdag, na de wedstrijd steeds korrel voederen op de 
visplaatsen voor zondag.
Feeder min 10m en max 20m uit den top wordt algemene regel in reglement

• Snoekwedstrijd
Gaat niet meer door.

• T-shirts, hoodies en trainingsvesten opnieuw bestellen?
Terug opnieuw bestellen
Pierre neemt contact op voor modellen, prijzen en pasmoment

• Karperreglement moet worden aangepast
Wordt aan Bert gevraagd

• Bijvoeren met korrel
wordt niet toegestaan, enkel eigenplaats en bij specifieke wedstrijden met vooraf akkoord van de 
deelnemers – vb marathon

• Eigenplaats wedstrijden
Niet chalethouders zullen nr moeten trekken ipv vrij te kiezen

• Opnemen in reglement
Indien maar 1 net max 10kg – bij meer gewicht herleiden naar 10 kg

• Kunnen we eens bakharing eten?
Vraag is gesteld tijdens pauze maar niet behandeld – bestuur zal dit mee opnemen

Antwoorden aanwezige leden + aanpassingen
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WEDSTRIJDREGLEMENT 2023

Indien maar 1 net max 
10 kg, bij overgewicht 
herleiden naar 10 kg

Feeder: min 10 m en
max 20 m uit den top

Bij wedstrijden langer 
dan 4 u, trekking nrs 15 

min vroeger
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WEDSTRIJDREGLEMENT 2023
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WEDSTRIJDREGLEMENT 2023

Wordt niet toegepast –
uit reglement doen
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WEDSTRIJDREGLEMENT 2023

Ook bij feeder
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WEDSTRIJDREGLEMENT 2023
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De kalender 2023
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De kalender 2023
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De kalender 2023 update na algemene vergadering
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Lidgelden 2023

• Jaarkaart dagvisserij vaste stok/ feeder € 90,00 incl. VRHV

• Nieuwe leden jaarkaart dagvisserij vaste stok/ feeder € 100,00 incl. VRHV en incl. 
éénmalig € 10,00 administratiekost

• Jaarkaart dagvisserij (tot 16 jaar) € 30,00 incl. VRHV

• Jaarkaart karpervisserij € 130,00 incl. VRHV

• Nieuwe leden jaarkaart karpervisserij € 140,00 incl. VRHV en incl. éénmalig € 10,00 
administratiekost
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Clubkampioenschap 2022
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Hopelijk hebben we jullie de nodige informatie 
kunnen verstrekken en kunnen we samen uitkijken 
naar een nieuw succesvol visseizoen 2023.

Hebben jullie vragen....
Blijf er niet mee zitten....

Stel ze aan de bestuursleden....

Wij zijn er voor jullie,
10e jaargang

Patrick, Pierre, Nancy, Johan
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