Comp.wedstrijden
01)

Activiteitenkalender 2020
Data
28 maart
kant

Locatie
N H k Landsmeer

02)

25 april

kant

Amstel

03)

02 mei

kant

Gouwe, Broekweg

04)

23 mei

boot

Swegler

05)

27 juni

kant

Nauwerna vaart

06)

18 juli

kant

Oude rijn

07)

15 augustus

boot

Hoogerwerf

08)

26 september

boot

Breukelen

09)

24 oktober

kant

Nauwerna vaart

10)

21 november

kant

N H kan Landsmeer

Overige activiteiten

Data
11 april

kant/trio

Locatie
NNB

30 mei

boot

Nieuwkoop/koppel

04 juli

kant

10 uur koppel
N H kan Landsmeer
Parenactiviteit

23 september

boot/kant

Uitgaansdag

10 oktober

kant/reserve trio

NNB

28 november

kant

sinterklaas

21 december

jaarverg

RKDEO

09 jan 2021

afsluiting seizoen

RKDEO

`

16 augustus

Afschrijven voor competitiewedstrijden, voor donderdagavond 19.00 uur, voorafgaand aan de
betreffende wedstrijd, bij Ruud Bakker, tel:0651626102/015 889583
Wedstrijdcommissie.
Wim v d Helm.
tel: 015 3108922 06 53707981
Ruud Bakker
tel: 06 51626102
Wim Wiegel
tel: 06 51106571
Jan v d Helm.
tel: 015 3109838 06 57887472

Taakverdeling.
veldwerk/materiaalbeheer
wedstrijdleiding
wedstrijdleiding
administratie

Wij vragen dringend aandacht voor het volgende;
Wij vragen uw medewerking, ook als u niet direct betrokken bent bij het wegen van de vis,
om e.e.a zo spoedig en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
AANSPRAKELIJKHEID: het bestuur benadrukt dat alle deelnemers aan wedstrijden,
georganiseerd door visclub RKDEO, voor eigen risico deelnemen. Deelnemers dienen zelf
maatregelen te treffen ten aanzien van eigen veiligheid en ter voorkoming van schade aan
eigendommen en eigendommen van derden. Let hierbij op te handelen zonder risico voor
derden zoals veilig parkeren, het plaatsen van materialen, afsteken van hengeldelen e d . Het
bestuur van visclub RKDEO kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele schade, diefstal, lichamelijk letsel o i d gedurende de periode voor, tijdens en
na afloop van een wedstrijd.
Gesloten tijd vissoorten.
Voor sommige vissoorten bestaat er een gesloten tijd. Vangt u eventueel toch zo,n vis in die
periode, dan moet u hem onmiddellijk in hetzelfde water terugzetten.
Vissoort.
Gesloten tijd.
Snoek,
1 maart tot laatste zaterdag in mei.
Baars, kopvoorn, snoekbaars, winde,
1 april tot laatste zaterdag in mei.
Gesloten tijd aassoorten.
In het tijdvak 1 april t/m 31 mei is het verboden om te vissen met; dode vis, stukje vis,
nabootsing van wormen, slachtproducten en alle soorten kunstaas.
Het tijdelijk bewaren van aal/paling is niet toegestaan. Gevangen paling dient direct in
hetzelfde water te worden teruggezet.
Contributie.
Zoals overeengekomen op de jaarvergadering in december 2008 dient de contributie,
zijnde € 80,00 p p per jaar, voor 1 mei in betreffend kalenderjaar te worden voldaan.
Deelnemers aan het triovissen, dienen bij aanvang van de competitie, of uiterlijk 1mei
€ 20,00 te voldoen. R.K.D.E.O. visclub,het IBAN rekening nr is NL11RABO01373 23727.
Wij wensen de leden een sportief, plezierig en visrijk seizoen 2020 toe.

