Update 07/05/2020

Bericht aan de vliegvissers Kluizen.
Het vissen op Kluizen wordt terug mogelijk vanaf zaterdag 23/05/2020 met
naleving van onderstaande instructies.
De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad dienen nog steeds nauwgezet opgevolgd te
worden.
De vliegvissers blijven achter elkaar in hun wagen wachten aan het hekken, tot wanneer de
controleur hen naar binnen laat rijden en één voor één de nummerplaat en de naam zal noteren.
Betalingsmogelijkheden:
1. Bij Voorkeur : met een overschrijving op rekeningnr BE25 7835 6057 6282 met vermelding
van naam en datum van vissessie. Aangezien er via de federatie niet met payconiq kan
gewerkt worden, zal het op deze manier dienen te gebeuren: de vliegvisser kan zich met het
bewijs van betaling aanmelden bij de controleur. Dit bewijs van betaling dient in een
afgesloten enveloppe te zitten(zelf mee te brengen) met daarop aan de buitenkant de
naam, de datum, nummerplaat en het bedrag. Daar zal hij van de controleur verder
instructie krijgen voor het afleveren van de enveloppe. Dit is nodig om alles veilig te laten
verlopen. Dan pas kan men naar boven rijden.
2. Indien er vissers zijn die niet met een overschrijving kunnen werken, dienen zij in een
dichtgeplakte enveloppe(zelf mee te brengen) het bedrag te steken en aan de buitenkant de
naam, de datum, nummerplaat en het bedrag te noteren. Daar zal hij ook van de controleur
verder instructie krijgen voor het afleveren van de enveloppe. Dit is nodig om alles veilig te
laten verlopen. Dan pas kan men naar boven rijden.
3. De vissers met een jaarvergunning laten gewoon hun jaarvergunning zien. Dan pas kan men
naar boven rijden.
Dit is op dit ogenblik de enige manier om alles veilig te laten verlopen. Als iedereen zich aan deze
maatregelen kan houden, zal alles vlot kunnen verlopen. Dit blijft zo tot verdere versoepeling.van de
Nationale Veiligheidsraad.
Allen welkom mits inachtname van de voorgeschreven regelgeving.

