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Notulen van het C.C.C.V., vergadering d.d. 15 november 2016.
Aanwezige leden:
Voorzitter
V.V.H.P.O.V.
W. VL.
A.L.V.
H.V.V.B.
V.L.L.
K.L.V.
M.L.V.
H. Coach Jeugd
Feeder

E. Pinoy
G. Van Gyseghem, G. Luckx
R. Dejonghe, penningmeester, P. Bardoel
L. Dewachter, J.C. Mox
H. Serneels
J. Nuyts
I. Weerts, M. Roden
A. Bocken, verslaggeving, R. Steylaerts
J. Maenhaut
P. Delrue

Afwezig:
Coach Jeugd

H. Thienpondt

Goedkeuring verslag CCCV 16-08-2016.
Het verslag wordt goedgekeurd.

Verslagen BFA.
De verslagen van de afgelopen vergaderingen zijn nog in opmaak. Deze worden zodra in ons
bezit aan de federaties overgemaakt.
De voornaamste wijzigingen voor 2017 onder voorbehoud van definitief verslag BFA worden
hieronder opgesomd.
 Wijziging categorieën jeugd en veteranen
U 23 18 14 wordt U 25 20 15
Veteranen wordt Masters (55 - 64) en Veteranen (65 - …)
 BK Individueel en dames zelfde formule als BK Interclub
 Bij de wegingen dient de vis teruggeplaatst in het leefnet tot na het einde van de
weging per sector en pas na goedkeuring van de wegers mogen de hengelaars hun
vis terugplaatsen.
 Indien er klacht is geweest dienen de namen van de juryleden opgenomen worden
in het jaarlijks verslag van de kampioenschappen.
 Er komt vanaf 2017 een WK Feeder Interclub, waarschijnlijk op het einde van
april in Spanje. De heer Pascal Delrue zal een bericht opmaken met de vraag of er
interesse is van clubs om deel te nemen. Aantal toegelaten ploegen per land is nog

niet gekend. Indien interesse dienen deze ploegen zich kenbaar te maken en kan er
eventueel een selectiewedstrijd(en) ingericht worden. Alle kosten voor deelname
aan een WK zijn ten laste van de deelnemende club.

Financiële toestand.
De penningmeester geeft een overzicht van de huidige toestand. Hij verwacht over het boekjaar 2016 een zeer batig resultaat.
Er dienen uiteraard nog een aantal traditionele eindejaar verrichtingen uitgevoerd, o.a. de verplaatsingsvergoedingen vergaderingen, kosten voorzitter & secretaris, maar er staan ook nog
inkomsten tegenover zoals een laatste voorschot Sportvisserij Vlaanderen en de afrekening
2016.

Belgische kampioenschappen 2016.
De verslagen van de kampioenschappen 2016 en de afwezigheden zijn overgemaakt aan de
verbonden. Er zijn hier geen opmerkingen over geformuleerd.
In BFA zijn er opmerkingen toegevoegd van de heer Nuyts omtrent het BK Andersvaliden en
van de heer Luckx omtrent het BK Match.
Wat betreft de dubbele vergunningen bevestigt OVL dat de A+-vergunning van Rodney Van
Haver toehoort aan Zilveren Pos VDE (ALV) en het VLL geeft toestemming om de A+-vergunning van Mario Schoofs bij Verenigde Vissers Bolderberg te schrappen gezien deze blijkbaar ook een vergunning heeft in Wallonië.

Belgische kampioenschappen 2017.
Voor het BK Karper zijn er geen kandidaturen vanuit de Vlaamse vleugel om deze organisatie
op zich te nemen.
Het BK Match verdwijnt definitief van de kalender.
Op de data 09 en 10 september wordt het WK Seniors in België (Ronquieres) gevist. Op deze
data zijn er uiteraard geen openbare wedstrijden toegelaten.
Het BK Individueel en dames gaat net als het BK Interclub in 2016 door over 2 dagen en
wordt gevist volgens de “open formule”.
De verdelingen van de plaatsen zijn opgemaakt aan de stand van de vergunningen van 1 november. Zij worden als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Data 2017:
 20 mei
 27 augustus
 27 augustus
 03 september
 16 september
 17 september
 30 september
 01 oktober

Andersvaliden
Masters, Veteranen
U25, 20, 15
Feeder
Ind. + dames 1e reeks
Ind. + dames 2e reeks
Interclub 1e reeks
Interclub 2e reeks

Beker van Vlaanderen. (open)

Open: vaste stok, match, bolognaise.

Stadsvijver Jemeppe-sur-Sambre
Domein Sport Vlaanderen Nieuwpoort
Domein Sport Vlaanderen Nieuwpoort
Maas (Wallonië)
Watersportbaan Gent
Watersportbaan Gent
Albertkanaal Hermalle/s/Argenteau
Albertkanaal Hermalle/s/Argenteau

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande reglementen. De wedstrijd in juni vervalt en wordt opnieuw naar de 1e zondag van april gebracht. De 1e zondag van oktober wordt dit
jaar vervangen door de 4e zondag van september.
De voorzitter wil de huidige sponsors (Sportvisserij Vlaanderen, Champion Feed en Colmic) danken voor zowel hun financiële als materiële inbreng in deze organisatie.
Data 2017:

2 april
2 juli
6 augustus
24 september
29 oktober

Gent
Ieper
Wijgmaal
Zemst
Vroenhoven

Watersportbaan
Ieperleekanaal
Leuvense Vaart
Zeekanaal
Albertkanaal

De inschrijvingen dienen te gebeuren voor 17 maart via overschrijving naar:
Dejonghe Ronny, Dwarsstraat 11, 8660 Adinkerke
Rek. BE70 0689 0407 8625
Melding: naam + voornaam + clubnaam
De voorzitter stelt ook voor om specifiek voor de Beker van Vlaanderen over te gaan tot aankoop van nieuwe weegtoestellen. Momenteel worden steeds de toestellen van OVL hiervoor
gebruikt. De voorzitter en de secretaris zullen hiervoor op korte termijn een prospectie uitvoeren om kwaliteitsvolle toestellen te vinden.

Varia.
De heer Delrue vraagt om een 2e afgevaardigde te mogen meebrengen voor de afdeling Feeder. Dit wordt de heer Staf Van Gastel van de Verenigde Feedervissers Tisselt.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Vergaderingen 2017: 21 februari, 22 augustus, 14 november

Verslag
André Bocken

