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Blankenberge 25/06/2021 

VERSLAG Algemene ledenvergadering Sportvisserij Vlaanderen 22 juni 2021 te Sint-Niklaas 

1. Vaststellen aanwezigen 

Aanwezige Federaties: W.V.L., K.V.V.H.P.O.V., A.L.V., K.L.V., M.L.V., V.V.B.Z, V.R.H.V., V.B.L., V.F.K., V.R.F., H.V.V.B., V.L.L., 

V.B.K., F.V.V. 

Aanwezigheid leden:  
Dhr. Erik Pinoy (secretaris-generaal SV), Dhr. Gerrit Van Eetvelde, Dhr. Rudi Roelandt – KVVHPOV  

Dhr. Roland Massaert (ontslagnemend ondervoorzitter zoet), Dhr. Armand Ost - VBL 

Dhr. Leopold Walravens, Dhr. Eddy Schelkens (jeugdcel SV) – ALV 

Dhr. Ivan Weerts – KLV 

Dhr. Jean Nuyts – VLL 

Dhr. Dirk Van Mirlo, Dhr. Tom Vanbrabant – MLV 

Dhr. Théo Van de Gaer, Dhr. Koen Vandermolen – HVVB 

Dhr. Ronny De Ranter (ontslagnemend ondervoorzitter zout SV) – VVBZ 

Dhr. Peter Van Lierde – VFK 

Dhr. Tom D’Hondt - FVV 

Dhr. Raoul De Baerdemaeker, Dhr. Marc Vergauwen – VRHV 

Dhr. Danny Geysen, Dhr. Maarten Roegiers - VRF 

Dhr. Seger Van Mileghem – Dhr. Ruud Schoefs – VBK 

Secretariaat: Mevr. Isabelle De Leu, Dhr. David Bral  

 

2. Vaststelling afwezigheden – verontschuldigde leden 

Dhr. Ronny Dejonghe – WVL (Volmacht aan Dhr. Théo Van de Gaer – HVVB)  

Dhr. Pascal Delrue – WVL  

Dhr. Patrick Bardoel (ontslagnemend) - WVL 

Dhr. Richard Steylaerts (ontslagnemend) – MLV (Volmacht aan Dhr. Dirk Van Mirlo) 

Dhr. Bram Naeyaert  – VFK (volmacht aan Dhr. Peter Van Lierde) 

Dhr. Jan Van den Broeck (ontslagnemend)– FVV (Volmacht aan Dhr. Tom D’Hondt) 

Dhr. Henri Serneels  - HVVB (Volmacht aan Dhr. Théo Van de Gaer) 

Dhr. Verkimpe Koen - VBK 
Dhr. Romain Van Hoof  – KLV 

Dhr. Joris Willems – VRF (Volmacht aan Maarten Roegiers) 

Wijlen Dhr. Jean Geerts - VVBZ   
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De aftredend ondervoorzitter zoet dhr. Roland Massaert neemt het woord en zal de AV- vergadering leiden. 
 

3. Ontslag en benoeming leden Algemene Vergadering 

 

1. WVL: Dhr. Patrick Bardoel neemt ontslag in de AV van Sportvisserij Vlaanderen wegens gezondheidsreden.  
2. MLV: Dhr. Richard Steylaerts neemt ontslag in de AV. Dhr. Dirk Van Mirlo zal de functie opnemen.  
3. VBL: Dhr. Roland Massaert (ondervoorzitter zoet) neemt ontslag in de AV.  
4. FVV: Dhr. Jan Van den Broeck neemt ontslag in de AV.  

 
De ontslagen en benoemingen worden aanvaard.  

 
4. Ontslag leden Raad van Bestuur (Zie bijlage – verslag RVB SVV 22 juni  2021) 

 

1. Wijlen Dhr. Jean Geerts wordt op de aangifte t.a.v. de Griffie/Belgisch Staatsblad doorgegeven als ‘ontslagen’ in 
de functie van voorzitter van Sportvisserij Vlaanderen vzw en idem als lid van de RVB en AV.  

2. WVL: Dhr. Patrick Bardoel neemt ontslag als lid van de RVB van Sportvisserij Vlaanderen wegens 
gezondheidsreden. Dhr. Pascal Delrue zal vanuit het verbond WVL de plaats van Dhr. Bardoel innemen. 

3. MLV: Dhr. Richard Steylaerts neemt ontslag als lid de RVB. Dhr. Dirk Van Mirlo neemt zijn plaats in. 
4. VBL: Dhr. Roland Massaert (ondervoorzitter zoet) neemt ontslag in de functie van ondervoorzitter zoet en als lid 

van de RVB en AV van Sportvisserij Vlaanderen vzw. 
5. VVBZ: Dhr. Ronny De Ranter (ondervoorzitter zout) neemt ontslag in de functie van ondervoorzitter zout in de 

RVB maar blijft lid van de RVB en AV 
6. FVV: Dhr. Jan Van den Broeck neemt ontslag als lid van de RVB. 

 
De ontslagen worden aanvaard.  

  

 
5. Benoeming leden van de RVB - Verkiezing voorzitter, ondervoorzitters, secretaris generaal Sportvisserij 

Vlaanderen 

 

Dhr. Roland Massaert haalt nog eens duidelijk aan naar alle aanwezigen toe dat na intern overleg en de 
uitdrukkelijke overeenkomst door een absolute meerderheid van de leden van de RVB die de AV voorafgegaan 
is(zie ook verslag in bijlage RVB SVV 2021) , werd beslist dat er gestemd zal worden op deze AV voor een ad interim 
bestuur van SVV voor wat de volgende functies betreft; 

1. Voorzitter -ad interim 
2. Ondervoorzitter zoet – ad interim 
3. Ondervoorzitter zout – ad interim 
4. Secretaris-generaal – ad interim 

Opmerking: Het interim bestuur blijft op post tot de statuten en het intern reglement van SVV herschreven werden 
en voldoen aan de nieuwe VZW-wetgeving van 1 januari 2020. De eerstvolgende AV laat dan toe om de ad-interim 
bestuurders te bekrachtigen in hun mandaat voor de wettelijk vooropgestelde termijnen. 

 

Dhr. Roland Massaert leest de ontvangen kandidaturen luidop voor aan de leden van de Algemene vergadering 
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en vraagt de leden van de AV om over te gaan tot de stemming van de verschillende functies voor de interim - 
Raad van Bestuur; 
 

• Dhr. Frans Weemaes stelt zich kandidaat voor het opnemen van de functie van voorzitter.  

• Dhr. Ronny Dejonghe stelt zich kandidaat als secretaris-generaal Sportvisserij Vlaanderen vzw.  

• Dhr. Erik Pinoy stelt zich opnieuw kandidaat als secretaris-generaal Sportvisserij Vlaanderen vzw 

• Dhr. Peter van Lierde stelt zich kandidaat als ondervoorzitter-zout 

• Dhr. Dirk Van Mirlo stelt zich kandidaat als ondervoorzitter-zoet 

 

Alle aanwezige stemgerechtigde leden van AV krijgen een stembiljet en gaan over de verkiezing. 

 

Dhr. Roland Massaert roept twee vrijwillige kandidaten op om de uitgebrachte stemmen te tellen en te verifiëren. 

Zoals wettelijk voorgeschreven wordt de telling van de stemmen uitgevoerd door willekeurige leden van de AV.  
Dhr. Gerrit van Eetvelde (KVVHPOV) en Dhr. Tom Van Brabant (MLV) bieden zich vrijwillig aan en nemen na 
goedkeuring van alle leden van de AV de telling van de stemmen op zich. De stemmen werden zorgvuldig geteld en 
herteld waarna de resultaten (stembiljetten en de uitslag) overgemaakt worden aan Dhr. Roland Massaert die de 
AV voorzit. 

 

Dhr. Roland Massaert leest de resultaten van de stemming voor  

 

Voor de functie van voorzitter wordt Dhr. Frans Weemaes verkozen met 161 van de 181 stemmen. 

1. Voor de functie van secretaris-generaal wordt Dhr. Ronny Dejonghe verkozen met 115 van de 181 stemmen. 
2. Voor de functie van Ondervoorzitter-zout wordt Dhr. Peter Van Lierde unaniem verkozen met 181 stemmen. 
3. Voor de functie van Ondervoorzitter-zoet wordt Dhr. Dirk Van Mirlo unaniem verkozen met 181 stemmen.  

 

De benoemingen worden aanvaard.  

 

6. Ontslagen in de raad van bestuur na de stemming 

 

Dhr. Erik Pinoy verlaat na het voorlezen van de stemming op eigen initiatief de AV. 

Het ontslag van de Dhr. Erik Pinoy wordt aanvaard door de leden van de AV.  

 

7. Rekening 2020 

 

• De resultatenrekening per 31/12/2020  

De resultatenrekening 2020 werd eerder al goedgekeurd via mail door een absolute meerderheid van de 

aanwezige leden. 

 

• De balans 2020  

De balans is een boekhoudkundige voorstelling van wat de vzw op 31/12/2020 in haar bezit heeft. 
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De balans werd eerder al goedgekeurd via mail door een absolute meerderheid van de aanwezige leden. 

 

8. Begroting 2020 + financiële situatie  

De begroting 2020 en de financiële situatie werden werd eerder al goedgekeurd via mail door een absolute 

meerderheid van de aanwezige leden. 

Besluit: Conform Artikel 9:12 WVV (Boek 9: vzw’s) dat bepaalt dat een besluit van de algemene vergadering 
vereist is voor de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, de vraag wordt aan de algemene vergadering 
gesteld. Décharge wordt verleend door alle aanwezige leden van de algemene vergadering en met unanimiteit 
wordt de begroting 2020 goedgekeurd 

De goedgekeurde boekhoudkundige stukken in bijlage toegevoegd aan dit verslag 

- Bijlage 1: Resultatenrekening actief passief SVV 2020 

- Bijlage 2: Interne jaarrekening SVV 2020 

- Bijlage 3: Begroting SVV 2021 

- Bijlage 4: Verslag commissarissen boekhouding 

 

9. Aanstellen commissarissen 

Dhr. Roland Massaert verwijst naar de RVB van eerder en merkt op dat er nog één nieuwe commissaris moet 
aangesteld worden om Dhr. Armand Ost te vervangen. Dhr. Peter Van Lierde meldt zich aan als kandidaat en 
wordt aanvaard de leden van de AV.  

 

Dhr. Jan Aspeslagh blijft aangesteld als commissaris. Dhr. Peter Van Lierde wordt aangesteld als nieuwe 

commissaris. Beide heren krijgen de goedkeuring van de leden en de opdracht om de boekhouding van 

Sportvisserij Vlaanderen 2021 te controleren. 

 
10. Varia -  Dhr. Roland Massaert neemt de behandeling van de voorgaande vragen uit de RVB en nieuwe vragen op  

met opmerkingen en toelichtingen van de aanwezigen:  
 

10.1  Verslag secretariaat – WERKINGSVERSLAG SPORTVISSERIJ VLAANDEREN 2020 
 
Het werkingsverslag 2020, dat aanleiding geeft tot de erkenning van Sportvisserij Vlaanderen vzw door Sport 
Vlaanderen,  is voor alle leden van de AV raadpleegbaar via de cloud.  
 
Zie werkwijze en logingegevens in onderstaand kader. 
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10.2  Herziening van de statuten en intern reglement SVV 
1. Dhr. Théo Van de Gaer herhaalt zijn eerdere opmerking:  

▪ Een deadline voor de herziening van de statuten moet staan op ten laatste eind november 2021! 

• De haalbaarheid daarvan moet zo snel mogelijk bepaald worden! 
 

2. Dhr. Peter Van Lierde merkt op: 
▪ Peter Van Lierde geeft aan zo snel mogelijk werk te willen maken van de herziening van de 

statuten en roept op in de AV aan geïnteresseerden om zich kenbaar te maken bij hem. De 
werkgroep zal prioriteit geven aan de herziening van de statuten, intern reglement en een 
aanpassing van het voorgestelde nieuwe organigram van SVV. 
 
De volgende personen bieden zich aan als leden van deze nieuwe werkgroep; Dhr. Théo Van de 
Gaer, Dhr. Ronny Dejonghe, Dhr. Gerrit Van Eetvelde, Dhr. Dirk Van Mirlo, Dhr. Eddy Schelkens, 
Dhr. Tom Van Brabant, aangevuld vanuit het personeel met Mevr. Isabelle De Leu en Dhr. David 
Bral.  
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10.3  Werking professioneel secretariaat. 
▪ Vervanging personeelslid David Bral: 

• Onder impuls van Dhr. Théo Van de Gaer wordt de functie van directeur van het 
secretariaat (barema in de graad A111) aangeboden aan ontslagnemend personeelslid 
David Bral 

• Dhr. David Bral geeft aan dankbaar te zijn voor het voorstel maar dat zijn besluit om 
ontslag te nemen, vast staat. Wel wil hij op vrijwillige basis verder actief ondersteuning 
verlenen aan SVV via het UC of RVB 

• De leden van de AV vragen het personeelslid om 48 uur de tijd te nemen om na te 
denken over de beslissing en de aangeboden functie.  

• Dhr. David Bral geeft aan dit te zullen respecteren en zijn definitieve besluit nadien te 
communiceren aan de interim bestuursleden.  

• Indien de beslissing blijft staan zal een aangepaste vacature uitgeschreven worden om 
de plaats van Dhr. David Bral te vervangen met een fulltime (bachelor) 
 

▪ In dienst treding Ruben Deschuytter: 

• De vraag wordt gesteld om contact te nemen met Dhr. Ruben Deschuytter en na te gaan 
of deze niet vroeger in dienst zou kunnen treden dan de vooropgestelde datum van 12 
juli.  

• Mevr. Isabelle De Leu zal contact nemen en navraag doen. 
 

▪ Aanpak overuren Mevr. Isabelle De Leu: 

• Gezien de precaire situatie wensen alle aanwezigen zo snel mogelijk werk te maken van 
een aanvaardbare oplossing tot het wegwerken van de overuren. 

• Alle aanwezigen zijn het ermee eens dat de huidige onderbemanning en het vertrek van 
personeelslid David Bral, enkel zal zorgen voor extra meeruren-overuren. De uren die 
gepresteerd werden door Isabelle De Leu waren noodzakelijk om SVV op de 
spreekwoordelijke rails te kunnen houden en moeten dus ook juridische correct 
weggewerkt worden.  

• Mevr. Isabelle De Leu en Dhr. Théo van de Gaer geven aan dat er reeds een concreet en 
haalbaar voorstel werd uitgewerkt en voorgelegd aan de voormalig secretaris-generaal. 
Het voorstel bevat een werkbare en goede oplossing voor alle partijen (werkgever-
werknemer) 

• De interim bestuursploeg krijgt de opdracht om zo snel mogelijk dit dossier op te volgen 
en juridisch correct af te handelen in het belang van alle partijen.  
 

▪ Het aanstellen van een ‘coördinator’ binnen de professionele werking: 

• Voorlopig zal Dhr. Ruben Deschuytter de nieuwe sporttechnische coördinator zijn. 

• Op termijn moet een nieuwe coördinator – externe werking (directeur van de 
professionele werking) aangeduid worden die de nodige verantwoordelijkheden moet 
dragen inzake externe dossiers en subsidiëring van de werking. Dit is echter niet 
haalbaar voor een nieuw personeelslid en zal tijdelijk overgenomen moeten worden door 
Mevr. Isabelle De Leu 

• Mevr. Isabelle De Leu moet los daarvan officieel aangesteld worden als hoofd van de 
secretariaatswerking als coördinator – interne werking. 
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▪ Communicatie tussen professionele werking en RVB en UC. 

• Alle leden zijn het ermee eens dat er steeds een vertegenwoordiging moet zijn vanuit de 
professionele werking op de diverse bestuursvergaderingen. Enkel op die manier kan er 
voldoende gewaakt worden op een noodzakelijke doorstroom van inhoudelijk correcte 
informatie. 
 

▪  Het opvolgen van de social media van SVV 

• Dhr. Gerrit van Eetvelde neemt de opvolging van zowel Facebook als twitter op zich en 
staat daarvoor in contact met de professionele werking.  

• Dhr. Van Eetvelde plaats berichten, relevant voor SVV, steeds na overleg met het 
personeel van SVV en of de secretaris-generaal (Dhr. Ronny Dejonghe).  

 
▪ Functioneren en bevoegdheden UC 

• De ombudsman Dhr. Théo Van de Gaer geeft nogmaals aan dat het de RVB is die moet 
optreden als de werkgever en niet het UC! Het UC moet een orgaan zijn dat enkel een 
adviserende rol kan vervullen en zich moet toespitsen op onderliggende dossiers 
waarbij de professionele werking deels ontlast kan worden. 
 

• Het nieuwe bestuur, aangevuld met de inbreng en de resultaten van de nieuwe 
werkgroep zal zich buigen over de noodzakelijke vernieuwing en aanpassing van de 
huidige structuren en daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden.  

 

• Het is in elk geval duidelijk dat beslissingen over personeelsgebonden kwesties enkel 
toebehoren tot de RVB van SVV of VCHHD en enkel de RVB kan in deze materie 
optreden als ‘werkgever’.  

 

10.4  Verslag ombudsman – ombudsrapport 2020 

 

▪ Het ombudsrapport werd ook reeds in de RVB grondig besproken. Mevr. Isabelle De Leu nodigt 
alle aanwezigen uit om het rapport van de ombudsman-“Ombudsverslag 2021” eens goed na te 
lezen en kennis te nemen van de gang van zaken die reeds drie jaar lang de goede werking van 
het professioneel secretariaat en het bestaan van Sportvisserij Vlaanderen vzw, ondermijnt 
hebben. Het rapport wordt fysiek ter inzage aangeboden aan de aanwezigen op de vergadering. 
 

▪ Geformuleerde actiepunten in het ombudsrapport zijn heel belangrijk voor de verdere werking 
van SVV.  

 

• Er moet voorrang gegeven worden aan een bedrijfsaudit die de pijnpunten van de 
werking moet blootleggen en waaruit concrete actiepunten duidelijk moeten worden.  

• De verdere opvolging van dit actiepunt zal plaatsvinden bij de volgende 
bestuursvergaderingen.  
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10.5   Aanstellen van de tuchtcommissie 
 

▪ Alle aanwezige leden gaan akkoord met de samenstelling van de tuchtjury voor het behandelen 
van de lopende sporttechnisch klacht tegen het VVBZ.  

▪ Er wordt zo snel mogelijk contact genomen met het Vlaams Sporttribunaal om na te gaan of een 
aansluiting bij het VST nog mogelijk is gezien de lopende ethische klacht en, indien dit mogelijk 
zou zijn, wat er nodig is om dit lidmaatschap in orde te brengen  

▪ Het secretariaat neemt de taak tot zich met prioriteit. Dhr. De Ranter zal zo snel mogelijk 
geïnformeerd worden met de gevraagde informatie. 

▪ Isabelle De Leu zal de gevraagde info m.b.t. verzekeringspolis ‘rechtsbijstand’ bezorgen aan      
Dhr. De Ranter.  
 
 

10.6   Organisatie Hengel-Expo 
 

▪ De haalbaarheid van de editie 2021 was lange tijd erg onwaarschijnlijk gezien de corona-
maatregelen. Ook nu de besmettingscijfers dalen, is een de situatie binnen een 4-5 maanden niet 
zeker. Mede doordat de voorbereidingen vanuit de werking van SVV  telkens een drie tot vier 
maanden op voorhand aangevat worden en gelet op het feit dat een tijdige aanstelling van een 
nieuw personeelslid niet te voorspellen valt, wordt gevraagd aan de aanwezige leden om zich uit 
te spreken over het al dan niet deelnemen aan de editie van 2021. 
 

▪ Vanuit de professionele werking geeft Mevr. Isabelle De Leu mee: 

• de kosten/baten zijn een nuloperatie op financieel gebied. 

• De zichtbaarheid van SVV is natuurlijk wel heel belangrijk. 

• Hengel-Expo wordt georganiseerd door Kortrijk-Expo in samenwerking met SVV 

• Kortrijk-Expo kan uiteraard zelf beslissen om de beurs wel te laten doorgaan. 

 

Dhr. Roland Massaert vraagt de aanwezige leden om hun stem uit te brengen. Wie zijn hand 
opsteekt kiest ervoor om niet deel te nemen aan de editie van 2021. 

 

De overgrote meerderheid van de leden gaat akkoord om niet deel te nemen aan deze editie van 
Hengel-Expo. 

 

11. Besluit 

 

Alle bovenstaande actiepunten worden verder opgevolgd volgens de gemaakte afspraken. De nodige voorbereidingen 
worden getroffen vanuit de professionele werking om de nieuwe bestuursleden te ondersteunen bij de aanvang van hun 
opdrachten.  

 

De interim bestuursmandaten kunnen pas op de volgende AV bekrachtigd worden voor de wettelijke voorziene 
termijnen van zodra de statuten en het intern reglement werden aangepast.  
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SPORT. VLAANDEREN (nr.9.421,  

ANB en de Vlaamse Gemeenschap als 

beleidsondersteunende vereniging inzake visserij 

(M.B. 17/07/1998) 

C.I.P.S.  Sport-

verzekering 

 

Alle leden van de AV zijn en blijven welkom om mee verder te werken aan de noodzakelijke en geplande vernieuwingen 
om een Sportvisserij Vlaanderen 2.0 op de rails te zetten.  

 

Dhr. Roland Massaert die de vergadering voorzit, sluit de vergadering af en bedankt de aanwezige leden voor hun komst. 

Dhr. Roland Massaert wordt bedankt door de aanwezige leden.  

 

Ter info:  

In bijlage 6 treft U een onkostennota aan waarmee U als lid van de AV/RVB uw kilometervergoeding kan aanvragen voor 
het bijwonen van deze vergadering. Graag ontvangen wij uw ingevuld document terug via 
info@sportvisserijvlaanderen.be  

 

De vergadering wordt gesloten. 

 

Verslaggeving 

Het secretariaat            Voorzitter ad Interim                  Secretaris generaal ad interim 

 

Isabelle De Leu / David Bral         FRANS WEEMAES    RONNY DEJONGHE 
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