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Punt 1 Secretariaat Sportvisserij Vlaanderen, �ieuwe Structuur SVV:

Vermits er de laatste tijd weer heel wat verwarring en boosheid is ontstaan tussen de verschillende leden van het UC

( UC = uitvoerend comité ) en secretariaat,  heel wat boze, kwetsende mails verstuurd werden, daarom de algemene vergadering

van 22 juni 2021 verzet naar 1 juni 2021, dan wel via de digitale weg, stuitte dit  op een klacht van Theo van de Gaer

dat dit onwettelijk was vermits de tijd niet klopte met de vzw wetgeving van minstens 14 dagen van tevoren moet zijn,

ook de manier van communiceren met elkaar was niet in orde daarom dient hij zijn ontslag in als ombudsman vanaf 22 juni 2021

Ook was er al een voorontwerp over de structuur van SVV die zou besproken worden op de vervroegde vergadering

Alle aangesloten clubs en federatie kunnen hun kandidatuur aanmelden bij SVV en dan wordt dit besproken op 1 juni 2021

met de federatie, en alzo tot een besluit komen met een betere werking van het secretariaat

Ook is er weer sprake van dat er verschillende federatie zullen afhaken zoals, karpvissers, roofvissers, vliegvissers

Zeker de karpvissers stellen daarom hun vete dat ze de voorzitter willen leveren voor de nieuwe structuur,

 en als dit niet aanvaard word dat ze dan opstappen

Punt 2 Overzicht ledenaantal clubs SVV en hun bijdrages:

Vermits zoals we op de lijsten kunnen vaststellen worden er toch nog verschillende bedragen gebruikt voor de vergunningen,

nochtans was er enkel jaren terug een afspraak hier over tijdens een vergadering van CCCV waar was afgesproken om

volgende bedragen te gebruiken: lid vergunning = 13,00 € , A kaart = 13,00 € , A+ kaart = 28,00 € , jeugd lid = 6,50 €

bijleden = 6,50 € maar 13,00 als het een A+ moet zijn. Ledenaantal stijgt lichtjes behalve in Limburg 

Er is besproken waarom toch nog enkele federatie een ander prijs hanteren, zoals OVL die goedkoper zijn en daarmee

kunnen er leden overschakelen naar hun, er is belooft om dit aan te passen, ook voor de bootvissers

Ook de rechtstreekse aansluitingen bij Spo, zonder lid van een club te zijn, en ook wedstrijden aanvragen  dient een halt

 toe geroepen te worden, er dient aangeraadt te worden dat men lid dient te worden van een federatie binnen de provincie 

Punt 3 Vragen over kalender door MVDE ( Van eynde door Dirk van Mirlo )

Van Den Eynde zou weer een criterium inrichten en vraagt aan het CCCV via Dirk van Mirlo om plaats vrij te houden 

in de kalender de eerste week en laatste week van elke maand,

Dit is onmogelijk voor de federaties en de clubs die aangesloten zijn

Punt 4 Evaluatie lijst waters Vlaams gewest voor wedstrijd aanvragen:

Alle lijsten van de verschillende federatie zijn moeten juist zijn alleen een opmerking in het V.L.L. over het albertkanaal

Er staan dubbele nummers in lijst en deze nummers gaan overstroken die niet gaan van brug tot brug wat de bedoeling was 

van deze, zodat de locatie van de wedstrijd meer gedefinieerd zou zijn, dus volgende nummers dienen te verwijderd uit lijst: 

24, 25, 26, 27 met de naam van te lange stroken, ook de opvolgorde bij invullen van aanvraag is verwarrend, in lijst

albertkanaal dien je voor nummer 2 helemaal te zoeken bij het nummer 20, en zo gaat het verder voor de nummers 3, 4 5, enz.….

Punt 5 Oproep invulling hengelblad:

Er wordt gevraagd of elk verbond elke verschijnen van hengelblad en minstens éénmaal per jaar, een stukje over het

wedstrijd vissen maakt over zijn federatie, dit is door sommige reeds gedaan en wordt bekeken of dit mogelijk is in de federatie
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Punt 6 BK's 2021 ( datum andersvaliden):

Door de drukke kalender op vijver te meldert is de eerst vrije datum 23 oktober 2021, dit wordt door sommige federatie 

veel te laat beschouwd en er zal door ovl uit gekeken worden of het vroeger kan, desnoods op een andere locatie

Verder wordt en vanuit het V.L.L. opgemerkt dat er nog steeds geen affiches zijn van de waalse BK wedstrijden, zowel

niet op hun website ( LFPS ) als op CCCV, normaal is er vast gelegd dat ze dienen binnen te zijn 15 maart bij de hoofdfederatie

Erik zal er achteraan gaan bij de waalse federatie

Er is ter vervangen van coacht Feeder een nieuwe goedgekeurd aanstelling binnen het CCCV inplaats van pascal delrue,

Walter van federatie HHVB

Ook is er de vraag om een Team voor  WK Masters Feeder in leven te roepen en vraagt men steun van het CCCV

Antwoord hier op is dat er geen bezwaar is voor doorgang, alleen kan er geen financiële steun gegeven worden en dient

het zelf te zorgen dat het instaat voor alle kosten die de deelnemers zelf moeten dragen, er dienen dus door de oprichters

naar sponsoring gezocht te worden zonder contracten die al bestaan voor teams aan het WK of BK te ondermijnen

Het CCCV steunt al heel lang en de meeste gelden gaan reeds naar de internationale vissers van het CCCV

Punt 7 Boeken CCCV afsluiting / kwijting van 2019 / 2020

De boeken en hun afrekening worden nagezien door ALV Eddy Schelkens en OVL Van gijsegem Guy en eind afrekening

is goed gekeurd door de vergadering van de aanwezige federatie

Punt 8 Varia en afsluiting vergadering:

Wegens tijd gebrek is er geen tijd meer om varia punten te bespreken, en worden deze doorgeschoven naar eerst volgende

vergadering van het CCCV

Vergadering wordt afgesloten omstreeks 17u zodat iedereen de lange rit naar huis kan aanvangen en nogmaals

 bedankt om te komen

De Voorzitter/ secretaris V.L.L.:

�uyts Jean
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