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De federatie VLVCK heeft opgehouden met bestaan.

Goedkeuring verslag CCCV 13-11-2012.
Datum verslag aangepast.
Prijs A-vergunning 12,5 € i.p.v. 12 €.
Aangepast verslag 13-11 in bijlage.

Verslag BCFC:
Locatie BK Mindervaliden = Opheylissem (Hélècine) Waals Brabant.
BK Vet, U23,18,14 in Gellik i.p.v. Vroenhoven-Kanne
BK Interclub: het CCCV wenst het huidige systeem te behouden. De contra’s zijn groter dan
de pro’s. Datum is 22-9 i.p.v. 21-9.
Volgens info op website CCPC is voor BK Feeder opnieuw geen lokaal voorzien. Aan de
verantwoordelijke BK (Isidoor Van Houdt) wordt gevraagd toezicht hierop te houden. Volgens het CCCV kan het niet dat er geen lokaal voorzien wordt.

Financieel.
De penningmeester geeft het overzicht van het jaar 2012. In totaliteit is er licht positief resultaat van ± 1000 €. Dit is voornamelijk te wijten aan extra inkomsten uit het WK en het niet
doorgaan van de beker van Vlaanderen.
De heer Buddaert waarschuwt dat met de achteruitgang van de ledenaantallen en de daaraan
gekoppelde minder-inkomsten binnen enkele jaren de financiële reserves van het CCCV uitgeput raken.
Het CCCV dient op zoek te gaan naar andere financiële middelen om hun werking in de toekomst te kunnen bestendigen.
Eén mogelijkheid is om de extra financiële inbreng aan de CCCV-koppel en de Beker van
Vlaanderen te schrappen.
Een andere optie is naar een oplossing te zoeken binnen de koepel VVHV om eventueel via
Bloso of de Vlaamse regering extra financiële middelen te kunnen genereren.

* Beker van Vlaanderen.
Momenteel zijn er 52 deelnemers ingeschreven. Inschrijvingen lopen tot 15 maart.
De heer Luc De Wachter stelt een vraag omtrent de niet aanwezigheid bij de prijsuitdeling
van de naturaprijzen en het niet ontvangen van deze prijs. Dit is een beslissing genomen in
overleg met de sponsors dewelke enige responsabiliteit verwachten van de regering.

Wedstrijden CCCV.
De koppelwedstrijd gaat door op de Watersportbaan te Gent.

Varia.
- VLL stelt een vraag waarom de kampioene van de dames (Lena Schauwers) niet is gevraagd
voor deelname aan het WK-dames. De heer Bart Ooms (coach dames) zegt dat er al sinds eind
januari een bericht op de website van het CCCV geplaatst is waarbij gevraagd wordt dat geïnteresseerde dames zich kunnen aanmelden voor deelname aan selecties/trainingen.
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