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Beste Fortvisser,

2020 was een bewogen jaar voor ieder van ons, het Corona virus bepaalde 
voor een groot deel ons leven en onze activiteiten. 
Onze geliefde hobby’s, vissen, gezellig nakeuvelen en een pintje drinken 
bleven hiervan niet gespaard. 
Desondanks kunnen we 2020 afsluiten met een positieve blik, we bleven met 
zen allen gezond en de visvangstresultaten waren buitengewoon goed.

Aangezien de “algemene vergadering” niet kan doorgaan willen we een 
terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021 jullie niet onthouden. 

Veel leesplezier.
Het Bestuur,
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4,31 kg per gevist uur 

vorig jaar 2,1 kg/u

Dit is het beste 

resultaat ooit!!!

49
wedstijden

679
inschrijvingen

Gem 14 vissers per 

wedsstrijd, -3 tov 2019

Wedstrijden waren door 

Corona enkel voor leden

13875 kg
Totaal gevangen 

gewicht

3216 u gevist

Terugblik op 2020:

De wedstrijden

Een 30 tal minder 

door Corona
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Terugblik op 2020:

De statistiek
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2 voederbeurten 

per week 

50 kg

Viszetting 2020: 

5Ton aan 3€

X

ontsmetting & verdelging

april

Ledenfeest:

afgelast

MTF:trichoorfon

april
juni

aug

Water analyse:

09/09/2020

Zeer goede 

waterkwaliteit

160 zakjes

Terugblik op 2020:

De biotoop
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2020: € 10000

2019: € 14000 Uitgaven:

Kalenderboekje & affiches

Bekers & diverse onkosten

5000 euro brasem 

Inkomsten:

Teruggevallen op 1 tombola en 

inkomsten van het tentje. 

(te wijten aan Corona)

Terugblik op 2020:

Financieel
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2021 zal spijtig genoeg nog steeds in de ban zijn van het Corona virus.

Daarom hebben we als bestuur, NV Fort en Café De Waterlander unaniem beslist om de 

jaarkalender in deze optiek op te stellen. Het verloop hiervan is volledig afhankelijk van de 

op dat ogenblik geldende maatregelen (afgelastingen zijn steeds mogelijk afhankelijk de 

“ministriële besluiten”)

De viswedstrijden georganiseerd door de Fortvissers zullen dus zoals in 2020 enkel 

toegankelijk zijn voor leden. 

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

NV Fort.

Om organisatorische reden zal de “grote open wedstrijd” in 2021 niet doorgaan. We zien het 

niet haalbaar dit Coronaproof te organiseren.

Om zo weinig mogelijk wijzigingen te moeten aanbrengen gedurende 2021 hebben we ook 

beslist geen koppelwedstrijden te organisren.

2 uitzonderingen

De “Koppel Feeder Fred Weyn” staat gepland onder voorbehoud. Afhankelijk van de op dat 

ogenblik geldende maatregelen kunnen hier nog wijzigingen aangebracht worden.

De “koppel Birger” zal in een tweedaagse gevist worden, dit om het aantal aanwezigen te 

halveren en dit Coronaproof te kunnen organiseren.

Vooruitblik op 2021
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2 voederbeurten 

per week 

50 kg

4500kg brasem is besteld: 
(maat: 800gr- 1500gr prijs 3 euro) 

3500kg door NV Fort

1000kg door Fortvissers

Levering verwacht december 2020          

10 Ton

ontsmetting & verdelging

april

Ledenfeest:

Onder voorbehoud

MTF:trichoorfon

Water analyse:

Raadplegingen:

Vooruitblik op 2021:

De biotoop

Hopelijk niet 

nodig
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2021 enkel voor leden

Geen koppelwedstrijden

Geen “Grote open wedstrijd” – wegens organisatorische moeilijkheden (Covid 19)

Open feeder Fred Weyn – onder voorbehoud (Covid 19 afhankelijk)

Koppel Birger – zal een 2 daagse worden

Koppel marathon wordt ½ marathon enkel

Vooruitblik op 2021

De wedstrijden
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De kalender 2021
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De kalender 2021
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De kalender 2021
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Hopelijk hebben we jullie de nodige informatie 
kunnen verstrekken en kunnen we samen uitkijken 
naar een nieuw succesvol visseizoen 2021.

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

Stel ze aan de bestuursleden....

Wij zijn er voor jullie,
8e jaargang

Patrick, Pierre, Flor, Nancy, Johan
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