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Goedkeuring verslag CCCV 21-08-2012.
De heer K. Swinnen dient opgenomen in de lijst van aanwezigen. De heer K. Swinnen is ontslagnemend in al zijn functies binnen CCCV, BCFC en VVHPOV. (reden ontslag is toegelicht door de voorzitter)
De federaties KLV & WVL nemen het niet dat er een voorstel aangaande vergunningen is
opgenomen in het verslag dat niet is besproken tijdens de vergadering. Het betreft de vergunning “verzekerde leden”.

Besluitvorming vergunningen en barema:
Tijdens deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen naar aanleiding van de besprekingen in de federaties van de afgelopen maanden betreffende de vergunningen en de hervorming van de barema’s.

* Vergunningen.
Vanaf 2013 zijn de volgende vergunningen binnen het CCCV van toepassing. Deze vergun-

ningen en de bijhorende prijzen zijn voor elke federatie van toepassing op de leden aangesloten bij één van de bij hen aangesloten verenigingen.
- Verzekerd lid: Prijs 8,5 € = VVHV 5,5 €, Federatie 3,0 €.
Geldig voor deelname aan alle clubwedstrijden, zowel op privé als op openbaar
water.
- A- vergunning: Prijs 12 € = VVHV 5,5 €, CCCV 4 €, Federatie 2,5 €.
Verplicht voor deelname aan alle openbare wedstrijden voor zowel vaste stok,
match, feeder, karper, roofvis.
- A+- vergunning: Prijs 16,5 € = VVHV 5,5 €, CCCV 6 €, Federatie 5,0 €.
Verplicht voor deelname aan:
Alle Belgische kampioenschappen behalve het BK Interclub
Beker van Vlaanderen vaste stok & feeder.
Internationale wedstrijden & selecties.
Bij aansluiting bij andere clubs dient men alleen een nieuw lidgeld te betalen. Een A of A+ vergunning is slechts mogelijk bij 1 club.

* Barema.
Vanaf 2013 is voor alle federaties het barema van toepassing op basis van het model K.S. De
clubs & federaties zijn vrij in het bepalen van het inleggeld en de keuze voor het prijzengeld
op basis van 1/2 of 1/3.
De kalenderverantwoordelijke ontwikkelt een aangepast aanvraagformulier voor het invoeren
van deze keuze en zorgt voor een aanpassing en vermelding in het Hengelblad.
Alle wedstrijden met dit barema krijgen de wedstrijdletter B. Afwijkende wedstrijden vb.
K(koppel) behouden hun letter maar zijn gehouden aan dezelfde barema. De organisator van
een criterium (vb. Gouden Superprestige) bepaalt op basis van dit barema welke wedstrijden
in aanmerking kunnen komen. De organiserende club of federatie dient een prijzentabel van
dit barema zichtbaar op te hangen in het wedstrijdlokaal.
De organisaties CCCV (Beker van Vlaanderen + Koppel CCCV) vallen niet binnen dit barema.

Beker van Vlaanderen 2013.
Op basis van overleg met de sponsors is een akkoord bereikt voor de Beker van Vlaanderen
2013. De organisatie is door de vergadering goedgekeurd op basis van het voorliggende ontwerpreglement. De vraag van VVHPOV voor financiële steun voor de organisatie (medewerkers) is afgewezen. De organiserende federatie of club dient minstens te zorgen voor het
leggen van de plaatsnummers. Indien de organisatie geen wegers of controleurs aanstelt worden deze aangeduid via de deelnemers.
De heer A. Buddaert is zeer kritisch voor de financiële steun aan deze wedstrijden en aan de
koppel CCCV. Zijn vrees is dat het CCCV op korte termijn in financiële nood kan geraken en
neemt in overweging om zijn functie van penningmeester ter beschikking te stellen. De voorzitter denkt dat zolang er regelmatig inkomsten zijn van internationale organisaties deze kosten verantwoord zijn.
De bijdrage CCCV voor de Beker van Vlaanderen Feeder gaat van 500 € naar 1000 €.

Belgische kampioenschappen 2013+ Koppel CCCV.
- Volgende kampioenschappen zijn toegewezen of worden nog ter goedkeuring van de federatie doorverwezen;
- Individueel + dames: West Vlaanderen, Ingelmunster.
- Veteranen, U14-U18-U23: M.L.V., nog te bepalen.
- Match: VVHPOV, goedkeuring federatie nodig.

Het is mogelijk dat het CCPC zijn organisatie voor het BK Feeder zal afstaan aan het CCCV.
Indien dit gebeurd zijn de Verenigde Feedervissers Tisselt (ALV) kandidaat inrichter.
Voor de koppel CCCV zal VVHPOV onderzoeken of zij kunnen inrichten op zaterdag 20 juli
op de Watersportbaan te Gent.
Varia.
- BCFC heeft niet meer vergaderd sinds januari. De klacht VLVCK (WK veteranen selecties)
is ingediend.
Voor de volgende vergadering zegt het CCCV haar steun toe bij de aanstelling van de coach
Dames (B. Ooms) en de verlenging van het mandaat voor P. Van Hoo (Feeder).
De eventuele klacht ten opzichte van West Vlaanderen (BK feeder) is voor het luik schadeloosstelling volgens het CCCV volledig onontvankelijk en de klacht ten opzichte van de onderlinge afstand van de deelnemers deels gegrond. In bepaalde zones met oeverbegroeiing is
het niet altijd evident om overal de geldende afstanden toe te passen.
- De heer Van Hoo (Feeder) heeft felle kritiek op de manier van werken van de voorzitter na
afloop van het WK waarbij hij op eigen initiatief een vergadering belegde met de Feederhengelaars. De coach voelt zich in deze persoonlijk geviseerd, wat door de voorzitter wordt weerlegd die zegt dat deze vergadering alleen positieve elementen heeft opgeleverd.
Eén van de punten is de vraag naar een hulpcoach. Dit dient besproken in het BCFC, maar
hier zal het voornamelijk de financiering van deze persoon zijn als struikelblok.
De vergadering stelt dat de voorzitter de federaties dient in te lichten en in kennis te brengen
van de agenda indien hij meetings belegt met bepaalde doelgroepen.
- West Vlaanderen dringt er nogmaals op aan om de toelatingscodes voor de aanvragen van de
wedstrijden (zowel openbaar als voor clubwedstrijden) aan te passen. Momenteel is het mogelijk dat eender wie een aanvraag kan indienen.
- De vraag naar Vlaamse kampioenschappen moet verder uitgewerkt worden.

Volgende vergadering op dinsdag 20 februari i.p.v. 13 februari (krokusverlof) 2013 om 19
uur.
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