Verenigde Vissers Schulens Meer vzw of V.V.S.M. vzw – samen sterk.
V.V.S.M. is in 1987 ontstaan om de vissersbelangen aan het Schulensmeer te verdedigen. Het is
één van de grootste hengelverenigingen aan het
openbaar water in Vlaanderen.

Contactgegevens bestuurders:

Lidgelden.

•

Jos Eykens – voorzitter 013 44 35 11
jos.eykens@pandora.be

Waarvoor staat V.V.S.M.?

•

Dany Clemens – secretaris 013 44 23 23
dj_clemo@msn.com

•

Roger Smets – jeugdcoördinator 013 44 24 93
roger.smets10@telenet.be

Aansluiten bij V.V.S.M. vzw kan door €18 over te
maken op rekening BE94 0011 9642 8514, met
vermelding van naam, voornaam, adres en rijksregisternummer. Voor dit lidgeld krijg je het clubtijdschrift ’t Meer en het tijdschrift Hengelsport van
Sportvisserij Vlaanderen, inbegrepen de bijhorende verzekering BA en LO tijdens het hengelen.

•
•
•
•
•

V.V.S.M. promoot de hengelsport als vorm
van natuurbeleving.
V.V.S.M. behartigt de belangen van de recreatieve hengelsport en van alle vissers op
openbare waters
V.V.S.M. ijvert voor betere toegankelijkheid,
waterkwaliteit, oever- en watervegetatie.
V.V.S.M. onderhoudt visplaatsen aan de
noordoostoever van het Schulensmeer.
V.V.S.M. heeft haar eigen tijdschrift ’t Meer
dat viermaal per jaar verschijnt.

Eigen jeugdwerking.
•

Visvergunningen.
•
•
•
•
•
•
•

Jean Hendrix
Romain Jacobs
Theo Hanegreefs
Leon Putzeys
Peter Ribus
Dirk Kalen
Siegfried Vandepoel

013 44 22 81
013 44 24 87
013 52 22 01
013 55 20 33
0474 93 72 85
0478 44 49 51
0495 99 90 28

Hengelvangstregistratie.

V.V.S.M.-jeugd organiseert i.s.m. Moed en
Geduld Halen jaarlijks jeugdhengelkampen
onder de grote vakantie. Iedereen is daar van
harte welkom. Zij ontvangen ook meerdere
groepen mensen met een beperking. Roger
Smets is hiervoor de coördinator.

Sinds 1999 noteren een aantal vissers in de periode 1 juni – 1 november hun vangstgegevens per
soort en in lengteklassen van 5cm. Daarvoor gebruiken zij standaardformulieren zoals op de achterkant van deze flyer. Je kan het formulier ook
downloaden via de website www.schulensmeervissers.be.. V.V.S.M. verwerkt jaarlijks alle gegevens in een rapport. Doe je mee? Bezorg dan je
resultaten via mail of aan één van de bestuurders.
Hoe meer deelnemers, hoe beter.
Vanaf nu mag het ook op de omliggende wateren,
Demer, Gete, Velpe, e.a... Die gegevens zijn ook
van harte welkom.

Als ze me missen, dan ben ik vissen!

Elke hengelaar aan het Schulensmeer of omliggende wateren is verplicht in het bezit te zijn van
een geldig visverlof van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is te koop in elk postkantoor of via de
websites www.natuurenbos.be of www.visverlof.be.
Bootregistratie.
Elk vaartuig op het Schulensmeer moet vooraf
geregistreerd zijn. Je kan dat enkel via OSM, Demerstraat 60, 3560 Linkhout – Lummen.
013 44 12 37 of via mail info@schulensmeer.be.
Europees Life Delta project.
Dit is een natuurinrichtingsproject dat het Schulensmeer en omgeving de komende jaren drastisch zal veranderen. Daarom is het van het grootste belang je aan te sluiten bij onze vereniging –
samen sterk. .

vzw-zetel: Huzarenstraat 3, 3560 Lummen ONR 434.082.819

Wij rekenen op uw steun.
website: www.schulensmeervissers.be

