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Hengelsportfederatie aangesloten bij het C.C.C.V en de Sportvisserij vlaanderen 

Erkend door Bloso Nr. : 9.42

Locatie:

Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Commisarissen

Afwezig:

Clubs:

Aanwezig: Snoekbaars, Rietvoorn en De Flipper

Afwezig: De Meerval afgezegd

Punt 1 Welkomswoord voorzitter/ secretaris:

Iedereen eindelijk terug rond de tafel na de lange pandemie die ons twee jaarlang van het water

en de vergaderingen verbannen heeft

Er wordt zeer slecht geantwoord door verschillende clubs op mails van voorzitter als deze om hun

mening vraagt of om documenten terug te sturen die in belang staan van de federatie

Daarom de uitdrukkelijk vraag om altijd een antwoord terug te sturen aub.

Diend er nog een algemene vergadering vast gelegd te worden vermits we in maart er geen konden

houden wegens covid-19, eerst volgende jaarvergadering is voorzien op 17 december 2021

Er is besloten pas in december een jaarvergadering te houden

Punt 2 Bespreking kalender Criterium van Limburg:

Door de covid-19 regels waren we genoodzaakt om een andere datum te zoeken voor de eerste

wedstrijd van het criterium van Limburg namelijk 6/6/2021, na een contakt via mail is er eindelijk

een datum gevonden die iedereen goedgekeurd heeft namelijk 21/11/2021 op zelfde locatie

Schifting invidueel op 15 augustus moet deze nog daar of andere locatie volgend jaar

Welke visser moeten gaan naar het BK 2021, de 4 vissers van criteriem v. Limburg 2019, waar er

toen al enkele afgezegd hebben, of allen uit de schifting halen van 15 augustus 2021

Kalender Gerhagen is afgezegd op 9/6/2021

Voor BK Feeder diend de eerst uitgekomen van de schifting 2019 als eerste geschifte op de lijst te staan

Voor BK Inv. Zullen de 4 eertse van criterium limburg 2019 naar het BK Invidueel te gaan, rest

komt uit de schifting op 15 augustus

Punt 3 Beëindiging lidmaadschap bij federatie V.L.L.

Op 2/6/2021 contakt gezocht met secretaris van club Hoop en Geduld Ophoven, na verschillende mails

maar op gsm gebelt en wist te vertellen dat er geen interresse meer is van de andere leden, zowel

voor een vergunning als voor wedstrijdaanvragen daarom het formelier laten invullen van beëindiging

lidmaadschap federatie V.L.L. voor het jaar 2021

Ook heb ik de bestuursleden van Geduld Diepenbeek laten weten dat ze geen lid meer zijn van de 

fedeartie V.L.L. vermits ze geen vergunningen meer afnemen en dus geschrapt zijn bij SPO uit lijst

clubs van federatie V.L.L.

Wenst Billen Stefan nog bestuurslid te blijven vermits hij geen lid meer is bij snoekbaars Beringen  

maar nu zijn A+ kaart heeft bij Rietvoorn

Billen Stefan heeft besloten om geen lid meer te zijn van sportkommunnietiet, maar wel bestuurslid 

te blijven van het V.L.L. 

Punt 4 Aanpassen statuten V.L.L

De wetgeving heeft enkele nieuwe regels vast gelegd voor VZW, en deze dienen in orde gesteld

Billen Stefan afgezegd, geen lid meer van sportkommunnietiet

Verbroedering van Limburgse Lijnvissers ( V.L.L. )

Sportkommunnieteit vergadering
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te worden tegen 2025, daarom heeft ons lidmaadschap bij VSDC die onze belastingsbrief afhandeld

kan men de stauten laten nazien en desnoods laten aanpassen, dit brengt natuurlijk een kostprijs

mee van rond de 200,00 €, daarom omdat er toch enkele wijzigingen zijn in de statuten dit maar samen

te laten gebeuren met de eventuele ontslagen en nieuwe aannemingen, Trekels Rudi is ook niet meer 

als bestuurslid opgenomen in de statuten van 2017 bij de laatste wijziging

Daarom is besloten om de statuten na de jaarvergadering in december 2021 aan te passen en alzo alles

in één keer recht te zetten in de statuten

Punt 5 Wijziging bestuur SPO

Tot op heden nog geen antwoord van de clubs gekregen op de mails, dus heb mij eigen standpunt dan 

maar moeten doorgeven, ik vind dat het hoog tijd wordt dat Spo zich eindelijk begint te gedragen zoals 

het hoort, en de onderlinge ruzies en boze mail moet afgelopen zijn, weeral wordt belooft dat voor

elke taak een vaste aanstelling is, met desnoods een reserve in uiterste nood, voor mij maakt het niet

uit wie de taken uitvoert als ze maar gebeuren zonder tegenspraak en in goede orde.

De nieuwe wijzigingen zullen pas na de vergadering van 22/6/20211 als ze goedgekeurd worden

doorgevoerd worden en de statuten worden dan aangepast

Nieuwe structuur SPO: voorzitter: VBK

Secretaris: VRF

Penningmeester: WVL

VFK

MLV

WVL

PR ombudsdienst FVV

Ombudsman die er nu nog is maar onslag heeft ingediend dat vanaf 22 juni 2021 invoege gaat is 

 Vandergaer Theo 

Er wordt besloten dat het wel eindelijk tijd wordt dat alles eindelijk op orde wordt gesteld, ongeacht 

wie er de leiding heeft, zolang er maar steeds een uitstekende controle gedaan wordt en het secretariaat

goed zijn werking kan blijven doen

Punt 6 Wintercreterium 2021

Moet dit terug doorgaan zoals voorheen en in welke maanden, voorstel om 5 datums te zoeken,

en locatie ook trekken of zoeken

Sommige leden wensen niet deel te nemen aan de wedstrijden maar geven toe dat het wel mag

georganiseerd worden dus wordt naar datums en locatie gezocht:

2 wedstrijden in december, op 4 en 18 december, 4 dec. Zwarte hoek Ham, 18 dec. Albertkanaal kuringen,

2 wedstrijden in januari, 8 albertkanaal hasselt colo fabriek, 15 januari diepenbeeksas bovenkant,

en 12 maart in geduld diepenbeek

Punt 7 CCCV Belgische kampioenschappen afgelast wegens covid-19

BK Andersvaliden van 22 mei is verzet naar 23 oktober 2021 in meldert Aalst

BK Karper van 7/8/9 mei is voorlopig nog hangend en wordt gezocht door LFPS naar nieuwe datum

BK Invidueel en Dames wat eerst op 26 september stond verzet naar 19 september op de dender 

BK Interclub dat eerst op 18/19 september stond is verzet naar 25/26 september wegens watersportbaan Gent 

Punt 8 Varia punten:

Snoekbaars Dany vraagt voor aankoop van nieuwe weegschalen, dit was reeds gevraagd op laatste 

vergadering sportkommunnietiet in 2020, en deze zijn al in bezit van Trekels Rudi die deze meebrengt

de eerst komende wedstrijd op 4 juli 2021 van criterium van limburg

Ook de sponcering van openwedstrijden door het V.L.L. is nogmaals goed bevonden, er zal dus op elke 

open wedstrijd van het criterium van limburg, een sponcering zijn uit de kas van het V.LL. 

van 50,00 € / wedstrijd, te verdelen over de eerste 10 vissers van het dagklassement bovenop de 

verdeling van het officeele barema van CCCV van inleg van 5,00 € en 1 op 2 prijzen

De voorzitter:De secretaris:

Nuyts Jean 

Dejonghe Ronny

D'Hondt Tom

Ondervoorzitter zout

Ondervoorzitter zoet

Coordonator Secretaris Generaal

Van Mirlo Dirk

Weemaes Frans

Gheysen Danny

Dejonghe Ronny

Van Lierde Peter






