
JAARVERGADERING 2017 
(tevens prijsuitreiking en huldiging van clubcompetities GBV 2017) 

Het bestuur van GBV nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de
JAARVERGADERING, welke gehouden wordt op WOENSDAG 24 januari 2018
in het Dijksteeke, Dijkcentrum 191 te Roosendaal.

Aanvang vergadering om 20.00 uur

De agenda is als volgt:
               -        Opening door de voorzitter
               -        Beker- en prijsuitreiking clubwedstrijden zoet en zout 2017
                         Notulen jaarvergadering 2017 (te lezen op de website van GBV)
               -        Ingekomen stukken en mededelingen
               -        Jaarverslag secretaris 2017
               -        Financieel verslag boekjaar 2017 door de penningmeester
                         tevens verslag kascontrolecommissie over genoemd boekjaar
               -        begroting + vaststellen contributie voor 2019
P A U Z E

 Tijdens de pauze worden er weer enkele waardebonnen 
                         (twv € 25,-) verloot onder de aanwezigen (gratis lot)
               -        Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2018 
               -        Verkiezingen commissies 2018-2019
               -        Bestuursverkiezingen:
                         Aftredend  is:    C. Sperber, 1e penningmeester (herkiesbaar)
                                                     J. Baartmans, 2e secretaris (herkiesbaar)
                                                     D. Lameir, 3e commissaris (herkiesbaar)

                  Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur dienen zich   
                  schriftelijk te melden voor aanvang der vergadering

               -        Rondvraag
               -        Sluiting

Het bestuur rekent erop dat vele leden aanwezig zullen zijn.

Aangezien er slechts een ledenvergadering per jaar  wordt gehouden hebt u  slechts
eenmaal de gelegenheid om uw zegje te doen en mede het beleid van GBV te bepalen.

Maak daar dan ook gebruik van!!!                                                       HET BESTUUR.

GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR AUB!!!!!
GBV maakt steeds meer gebruik van e-mail om de leden te benaderen in verband met te
houden activiteiten. Vandaar ons verzoek om uw e-mail adres aan ons door te geven.
Stuurt u aub een mailtje naar: jan-jorie.debruin@kpnplanet.nl met vermelding van uw
naam en adres.
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Praat avond in buurthuis Dijksteeke op woensdag 29 november

Enige tijd geleden zijn we gestopt met het houden van een najaarsvergadering. Hiervoor
in de plaats zijn we overgegaan tot het houden van praatavonden, waarbij de leden actief
worden betrokken bij het hengelsportgebeuren in verenigingsverband. 
Ook is het weer mogelijk om tijdens deze bijeenkomst de nieuwe vergunningen, waaron-
der de nachtvisvergunning voor de Stokvijver,  van GBV te verkrijgen tegen contante beta-
ling.
Ook dit jaar zal er weer zo’n praatavond plaatshebben en wel op woensdag
29 november, aanvang 19.30 uur in het Dijksteeke, Dijkcentrum 131, Roosendaal.
Persoonlijk afhalen van vergunning(en) van 19.30 – 21.00 uur.

GBV nog steeds op zoek naar jeugd(bege)leiders

De jeugdactiviteiten van GBV staan al enige tijd op een laag pitje. Dit komt
voornamelijk door het gebrek aan begeleiding. Inmiddels hebben we ons lid
Adwin Voet bereid gevonden onze jeugd te ondersteunen.  Voelt u zich geroepen 
om hem daarbij te helpen  dan verzoeken wij u om contact op te nemen met
het secretariaat. U laat onze jeugd toch niet in de steek??????

Ook nog steeds vrijwilligers gezocht voor werkgroep/beheerscommissie

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het onderhoudswerk aan onze GBV-
wateren willen uitvoeren. Tevens zijn we nog steeds op zoek naar leden die onze
GBV wateren willen beheren. Mocht u geinteresserd zijn laat dit dan even weten bij het
secretariaat.

Bootwedstrijden GBV 2018

De 1e bootwedstrijd van GBV wordt in 2018 gehouden op zaterdag 20 januari.
De overige bootwedstrijden zijn vastgesteld op 12 mei, 13 oktober, 3 november
en 1 december. Opgave vooraf bij de bootcommissie van GBV.

Contributiejaar loopt van 1 jan. t/m 31 december

Voor alle duidelijkheid: het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Een behoorlijk aantal vissers vragen bv. in oktober nog om een vispas voor het 
lopende jaar. In feite betaal je dan het volle pond voor enkele maanden visgenot.
Hou daarom rekening met het contributiejaar.

Dagdeel vrij vissen in Achtmaal

In het voorjaar van 2018 zal er door GBV de mogelijkheid worden geboden om eens
gratis kennis te maken met het vissen in de visput van Leenaerts in Achtmaal.
Voor deze gelegenheid wordt een visput ingehuurd voor een dagdeel van 4 uur.
Ook de jeugd kan hier uiteraard gebruik van maken.



CONTRIBUTIE-REGELING GBV 2018

De contributies voor 2018 zijn, met goedkeuring van de Alg. Ledenvergadering, ongewijzigd
gebleven.
             a.         senioren vanaf 14 jaar                                                                           € 35,00
             b.         senioren vanaf 14 jaar met 2e vispas (lid andere vereniging)      € 18,00
             c.          65+ met vispas                                                                                        € 30,00
             d.         65+ met 2e vispas/zeevispas (lid andere vereniging)                     € 13,00
             e.         jeugd tot 14 jaar met jeugd vispas                                                      € 17,75
             f.          jeugd tot 14 jaar zonder jeugd vispas                                                € 10,50
             g.         senioren vanaf 14 jaar met zeevispas                                                € 25,50
             h.         65+ met zeevispas                                                                                  € 20,50
             n.         Nachtvisvergunning Stokvijver                                                            € 13,00

Hoe is de contributie samengesteld?
De contributie bedraagt  in feite € 14,00 voor senioren en € 9,00 voor 65+ en jeugdleden.
Hierboven op komen de kosten aan afdracht voor Sportvisserij Nederland € 14,00 en de 
afdracht aan Sportvisserij Zuidwest Nederland € 7,00. Deze afdrachten komen dus niet ten 
goede aan GBV maar moeten wij afdragen aan beide organisaties. 

Portokosten  zitten in de contributie!!!

U hoeft dus geen portokosten meer te betalen. 

Visplanner rechtsgeldig

Let op: vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk
geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de
waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser
sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten
bespaard en het milieu gespaard.

GEZAMENLIJKE LIJST EN AANVULLINGSLIJST NIET MEER STANDAARD MEEGELEVERD!!!

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer
standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via
www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.

Automatische incasso’s

Hebt u GBV gemachtigd tot het automatisch incasseren van uw contributie dan wordt in de
laatste week van november het verschuldigde bedrag aan contributie voor 2018 van uw
bankrekening afgeschreven. U krijgt dan uw vergunningen hierna vanzelf thuisgestuurd
binnen 21 dagen.

Betalen met acceptgiro

Voor leden die geen incasso-opdracht hebben afgegeven hebben we weer een acceptgiro
bijgesloten. 



Hiermede kunt u zelf uw contributie voldoen. Vergeet u niet uw naam en adresgegevens op
deze acceptgiro te vermelden + de door uw gewenste contributie (letter).

U kunt ook betalen met internetbankieren. Stort dan het verschuldigde bedrag op:
IBAN rek nr. NL68 INGB 0001196843 tnv penningmeester Geduld Brengt Vis te Roosendaal. 
Vermeldt u het soort contributie (letter) en uw naam en adresgegevens.
Zodra uw betaling bij ons binnen is worden uw vergunningen binnen 21 dagen naar u
verzonden.

Belgische leden via een bank/giro opdracht of telebankieren

Door storting van het verschuldigde bedrag: KBC Bank, Nieuwstraat 67, 2910 Essen Belgie, 
IBANrek. nr. BE03733038165284 Vergeet uw anw gegevens niet + soort contributie (letter).
Na ontvangst van uw betaling worden uw vergunningen toegestuurd per post. 
Overigens kunnen ook onze Belgische leden, sinds de invoering van IBAN, gebruik gaan
maken van automatische incasso betaling.

Uitsluitend nieuwe leden via de bekende hengelsport winkeliers

Uitsluitend nieuwe leden kunnen zich tegen contante betaling inschrijven bij een van de
volgende hengelsportwinkeliers:

K. Schepers Hengelsport, Kade 70 te Roosendaal
Petfood Hengelsport, Nieuwstraat 106, Essen (Belgie).

U ontvangt dan een tijdelijke vispas + alle verenigingsvergunningen.. Na invulling en
opsturen van het duplicaat ontvangt u dan binnen 4 weken uw nieuwe vispas thuis.
Was u in 2017 al lid maar wilt u wel uw vispas verkrijgen via de winkeliers dan betaalt u een
onkostenvergoeding van € 3,-. (er moet dan n.l. voor u een nieuwe vispas worden
aangevraagd terwijl er al een vispas van u aanwezig is).

Wel betaald maar geen vispas of vergunning ontvangen?

Als het goed is moet u uiterlijk 21 dagen nadat u hebt betaald de vergunningen in uw 
bezit hebben. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester
corsperber@live.nl. Tel. 0165 – 543643. Geef daarbij uw gegevens door en houdt uw
rekening nr. waarmee u hebt betaald bij de hand. 

Nachtvisvergunningen Stokvijver

Er worden voor 2018 weer nachtvisvergunningen voor de Bijvijver de Stok uitgegeven. Dit
besluit is onlangs  genomen door het bestuur. De kosten voor deze nachtvisvergunning
bedragen € 13,-. Tevens is hierbij het
gebruik van een overnachtingstent toegestaan.

Doorgeven adreswijzigingen, opzeggingen etc.

Voor alle persoonlijke wijzigingen (overlijden, opzegging lidmaatschap etc.) en vragen
betreffende de administratie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze
administrateur Jan de Bruin.

Tel. 0167 – 532011
e-mail: jan-jorie.debruin@kpnplanet.nl


