BCA

CIPS

BELGIA COARSE FISHI G COMMITTEE
Member of F.I.P.S. ed

Verslag van de vergadering BCFC van 26.01.2013

Aanwezig:

Voorzitters

CCPC
CCCV

Gemandateerden Internationalen
Jeugd
Feeder
Andersvaliden
BK’s
Karper
Roofvis

Verslaggever:

:Luyckx Jean-Marie
:Pinoy Erik
:Roland Marcq
:Thienpondt Hans
Maenhaut Jurgen
: Patrick Van Hoo
: Dejonghe Ronny
: Isidoor Van Houdt
Jean Paul Paternoster
: Afwezig
: Depouille Christophe

CCPC

Detongre Guy, Collard Jean-Pierre

CCCV

Romain Jacobs, Bart Ooms, Buddaert Antoon

De Page Kim

1.0 Welkomstwoord door Dhr. Pinoy Erik
Dhr. Pinoy opent de vergadering om 13.00 uur
2.0 Opmerkingen CCPC worden verstuurd – iet in verslag
3.0 Belgische Kampioenschappen 2013
Alle fiches van de organisatoren moeten tegen 15 maart bij beide voorzitters en beide
verantwoordelijken BK ingediend worden.
25/05/2013
7-8-9/06/2013
21/09/2013
25/08/2013
8/09/2013
1/09/2013
29/09/2013
29/09/2013

Mindervaliden
Karper
Interclub
Nevencategorien
Feeder
Match
Dames
Individueel

CCPC
CCPC
CCPC
CCCV
CCPC
CCCV
CCCV
CCCV

Vijver domein Opheylissem
Kanaal Brussel-Charleroi – Ronquieres
Albertkanaal Gellik
Albertkanaal Hermalle
Watersportbaan Gent
kanaal Roeselare-Ooigem - Ingelmunster
kanaal Roeselare-Ooigem - Ingelmunster
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Bespreking verslag en barema BK 2012:

a. Belgisch Kampioenschap Dames
BCFC beslist dat deze wordt gevist in 2 reeksen nl. 9-12h / 14-17h, gelijklopend met
de individuele senioren.
b. Belgisch Kampioenschap Jeugd
BCFC beslist:
• sectoren U18 + U23 + veteranen aansluiten
• U14 vissen niet aansluitend met de andere categorieën omwille dat
deze op 10 m vissen
c. Belgisch Kampioenschap Veteranen
BCFC beslist dat deze wordt gevist in 1 reeks
d. Belgisch Kampioenschap Interclub
Voorstel om te vissen in 2 dagen
e. Belgisch Kampioenschap Feeder
klachten BK 2012: onregelmatige afstand tussen vissers
→ BCFC beslist dat de minimumafstand tussen de vissers 10m moet zijn, deze wordt
eind 2013 ingenomen in de nieuwe versie van het reglement.
→ BCFC verwerpt de klacht van dhr. B. Verhoeven omwille van:
• Snoei = afhankelijk van het bermdecreet
• De vissers, met hun klachten werden op de dag zeker gehoord,
op de prijsdeling werd er op terug gekeerd. Dit is tegengesteld aan
de formulering van de klacht.
• Brief aan beide heren door Erik Pinoy
Andere wedstrijden op zelfde datum BK:
BCFC beslist hierin dat dit toegestaan is voor het BK nevencategorieën vanaf 2013,
maar niet in een regio van 25km
BCFC beslist dat de verkoop van het palmares op BK blijft.
In 2012 werd voor het totaal bedrag van 535€ prijzengeld niet uitbetaald omwille dat de
vissers hun prijs niet afhaalde. Het totaal van de voorbije jaren samen bedraagt nu 1447€.
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→ Dit wordt gebruikt om het bedrag voor de aankoop van bekers te verhogen ten voordele
van de organisatoren. Mady doet een nieuw voorstel.
Bij het voorstellen van het barema 2012 moet men het eindbedrag verminderen met de
onkosten van de bekers en de onkosten van de verantwoordelijken. Na het uitvoeren van beide
activiteiten komen de BK’s bijna op een nul operatie qua financiën.
In principe moet voor ieder BK een lokaal voorzien worden. Slechts bij overmacht kan er
overgegaan worden tot een alternatief, na verwittiging van de verantwoordelijken.
4.0

Internationaal niveau
a. BCFC geeft toestemming dat de club DGBF naar het WK Interclub gaat
b. EK 2014 is goedgekeurd door de FIPS, deze zal doorgaan te Pommeroeul aan
dezelfde voorwaarden van samenwerking tussen CCPC en CCCV.
c. Klacht VLVCK –Roger Santermans
→ BCFC erkend dat het probleem zich voordoet omwille van de invloed van Dhr.
Santermans zijn vrouw.
d. BCFC legt een vergadering vast voor de coaches van de WK teams op 18/02/2013in
de Graanmaat te Sint Niklaas om 19u.
1. Afspraken rekeningen en mandaten
2. Toekomst i.v.m. de samenwerking van de ploegen
3. Afstemmen van de werkwijzen op elkaar.
e. Op 6-7/04/2013 vindt er een internationale feederwedstrijd plaats op het kanaal
Gent-Terneuzen, op Nederlands grondgebied, dit in samenwerking met ONI.

5.0

Varia
a. Dhr. Kim De Page vervangt Dhr. Karel Swinnen als verslaggever voor het
BCFC
b. Reglement feeder:
1. BCFC beslist de toepassing van het FIPS reglement
a. Hiervoor dient een Nederlandstalige versie
beschikbaar te zijn
b. Afwijkingen FIPS reglement: gekleurde maden –
afstand tussen de vissers
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c. Reglement ophangen op het Bk 2013
c. Wijziging maatschappelijke zetel:

Dhr. Roland Marcq
Rue de Namur 30
5380 Pontillas

d. Het BCFC komt in april en november samen in 2013.

Actiepunten:
*Opsturen door CCPC van de opmerkingen aangaande de verslagen van 2012 en laatste 2011.
*Voorstel Mady inzake tussenkomst voor de bekers – verhoging.
*Aangepast intern reglement wordt door Roland Marcq naar Erik Pinoy gezonden.
*Twee brieven door Erik Pinoy in het kader van de klachten Bk feeder.
*1brief door Erik Pinoy in het kader van de klacht veteranenploeg.
*Uitnodigingen coach vergadering door Erik Pinoy.
*Nederlandstalige versie van het reglement moet ter beschikking zijn – Patrick Vanhoo
*Vraag aan CCCV: betreft BK interclub – voorstel: competitie over 2 dagen, 1 keer vissen per
dag, gelijklopend aan het WK clubs.

Einde van de vergadering: 15.30 uur
Volgende vergaderingen BCFC:
April en november 2013 te café NEW Pum Pum - Vaartstraat 1 – 1601 Ruisbroek.
************************
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