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Blankenberge 25/06/2021 

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 22 juni 2021 te Sint-Niklaas 

1. Vaststellen aanwezigen 

Aanwezig:  

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

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

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

Dhr. Ivan Weerts – KLV 

Dhr. Jean Nuyts – VLL 

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

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

Dhr. Ronny De Ranter (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 

Zie Bijlage 1: aanwezigheidslijst RVB 22 juni 2021 

Verontschuldigingen zijn binnen gekomen van:,  

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

Dhr. Pascal Delrue – WVL  

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

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

Dhr. Romain Van Hoof  – KLV 

Dhr. Joris Willems – (Volmacht aan Maarten Roegiers) 

  Zie bijlage 2: Ontvangen volmachten voor de RVB 22 juni 2021  

De ondervoorzitter zoet dhr. Roland Massaert heet iedereen welkom en opent de vergadering.  Secretaris- Generaal 

dhr. Erik Pinoy en dhr. Roland Massaert vragen een minuut stilte voor onze overleden voorzitter Jean Geerts.  

Dhr. Roland Massaert neemt het woord en zal de vergadering leiden. 
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2. 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. 

De balans werd eerder al goedgekeurd via mail door een absolute meerderheid van de aanwezige leden. 
 

3. 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. 

Opmerking: De ondervoorzitter zoet – dhr. Roland Massaert, vraagt de aanwezige commissaris van de 

boekhouding – dhr. Armand Ost - naar eventuele opmerkingen. Dhr. Ost geeft te kennen dat er geen opmerkingen 

zijn. Alle boekhoudkundige stukken werden goedgekeurd zie Bijlage 3 – Verslag commissarissen 

4. Ontslagen in de raad van bestuur 

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 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. Vernieuwing functies-kandidaturen  

Met het versturen van de “Uitnodigingen voor de RVB en AV per mail d.d. 12/03/2021” (Bijlage 4 ) werd er een 
oproep gedaan om kandidaturen in te dienen voor de volgende functies; 

 

- Statutair gezien zijn de functies van secretaris-generaal en ondervoorzitters zoet en zout herkiesbaar.  
- Wegens het aangekondigde ontslag van Dhr. Jean Geerts d.d. 13/02/2021 is de functie van voorzitter Sportvisserij 

Vlaanderen vacant. 

Opmerking: Er werd eveneens duidelijk gecommuniceerd in de uitnodiging dat kandidaturen voor deze functies 
schriftelijk opgestuurd dienen te worden naar het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen hetzij per post hetzij per 
mail aan info@sportvisserijvlaanderen.be tegen de uiterste datum van 12 juni 2021. 
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De volgende kandidaturen werden ontvangen door het secretariaat:  

 

1. Voor de functie van secretaris-generaal:  
a. Dhr. Erik Pinoy per mail dd. 22 mei 2021- Bijlage 5 
b. Dhr. Ronny Dejonghe per mail dd. 8 juni 2021 – Bijlage 6 

 
2. Voor de functie van ondervoorzitter zout: 

a. Dhr. Peter Van Lierde dd. 21 mei 2021 – Bijlage 7 
 

3. Voor de functie van ondervoorzitter zoet: 
a. Dhr. Dirk van Mirlo:  

i. Kandidatuur 1 dd. 11 mei 2021 – Bijlage 8 
ii. Intrekken kandidatuur dd. 24 mei 2021 – Bijlage 9 

iii. Kandidatuur 2 dd. 18 juni 2021 – Bijlage 10 
 

4. Voor de functie van voorzitter: 
a. Dhr. Frans Weemaes  

i. mail dd. 2 juni 2021 – Bijlage 11 
ii. bijlage van de mail dd. 2 juni 2021 - Bijlage 12 

 

Dhr. Roland Massaert die de vergadering voorzit vraagt of er opmerkingen zijn over de opgesomde kandidaten in de 
nieuwe voorgestelde structuur en vraagt om over te gaan tot de stemming. Dhr. Peter Van Lierde haalt aan dat dit 
nog steeds de RVB bestuur is en we nog niet officieel zijn overgegaan tot de AV. Het stemmen kan enkel in de AV 
zoals ook bevestigd wordt door Dhr. Théo Van de Gaer en de personeelsleden. 

 

6. Varia -  behandeling van de voorgaande vraag van Dhr. Roland Massaert met opmerkingen en toelichtingen van 
de aanwezigen:  
 
6.1 Legitimiteit nieuw voorgestelde structuur (organigram) 

1. Dhr. Théo Van de Gaer merkt op:  
▪ De voorgestelde nieuwe structuur met nota bene reeds ingevulde namen, bevat enkele grote 

juridische problemen: 
▪ De functie secretaris-generaal/coördinator bestaat niet want is niet opgenomen in de statuten 

van SVV. De statuten moeten zo snel mogelijk volledig herzien worden om wettelijk in orde te zijn 
met de nieuwe VZW-wetgeving van 1 januari 2020. De kandidatuur van Dhr. Erik Pinoy kan dus 
onmogelijk aanvaard worden volgens deze functie want ze bestaat niet.  

▪ De functie van secretaris bestaat evenmin! Dhr. Danny Geysen kan dus eveneens onmogelijk 
aanvaard worden in deze functie om dezelfde reden. 

▪ De kandidatuur voor Dhr. Van Mirlo werd was ingediend op 18 juni! Dit is drie dagen voor  
de datum van deze RVB en AV SVV.  

▪ De gecommuniceerde “nieuwe” PR-functie waarvoor Dhr. Tom D’Hondt eerder kandideerde is 
ook niet juist. Deze functie is niet nieuw en bestaat wel degelijk volgens onze statuten en werd na 
de laatste persoon (Dhr. Guido Pleetinck), door niemand meer ingevuld vanuit het bestuur. Ze 
werd wel deels ingevuld door Dhr. Giovanni Vanhooren vanuit de professionele werking.   

▪ Dhr. Van de Gaer heeft geen problemen met vernieuwingen, wel de manier waarop de nieuwe 
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structuur werd voorgesteld en de poging om ze af te dwingen (verwijzend naar de laatste dia in 
het voorstel waarin letterlijk staat te lezen “ Te nemen of te laten”. Evenmin kan een dergelijk 
structuur met op voorhand reeds ingevulde namen/kandidaten, de bevoegdheid zijn van een 
gedeelte van het UC van SVV! Alle UC-leden dienen daarvoor geconsulteerd te worden. Deze 
werkwijze is juridisch aanvechtbaar. Inlichtingen via het VSDC bevestigen dat de statuten 
wettelijk niet correct zijn! Er moet zo snel mogelijk werk gemaakt worden van een herziening van 
de statuten willen we “proper” kunnen werken.  

▪ 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 dat hij de nieuwe structuur had uitgeschreven met de bedoeling om 

een aantal problemen aan te kaarten die naar voor kwamen uit een aantal UC-vergaderingen. 
Het verontschuldigd zich, het was nooit zijn bedoeling om daar reeds namen in te plaatsen met 
het idee dat dit de definitieve personen zouden worden. Hij zag de namen eerder als een 
invulling naar personen die dit engagement op zich zouden kunnen nemen. Het voorstel was 
constructief bedoeld maar had inderdaad anders gecommuniceerd kunnen worden. De 
boodschap is daardoor verkeerd overgekomen maar de bedoeling is en blijft van constructieve 
aard.  

 

3. Dhr. Gerrit Van Eetvelde merkt  op: 
▪ Er is inderdaad sprake is van slechte communicatie. Hij vraagt aan de leden van het UC om hun 

hand op te steken om zich kenbaar te maken voor alle aanwezigen. Daarbij maakt hij de 
opmerking dat het inderdaad zo is dat heel wat van de aanwezige leden RVB en ALV niet eens op 
de hoogte waren van een aantal belangrijke zaken en voorstellen vanuit het UC! Zo werd hij zelf 
als lid van het Oost-Vlaams verbond, net zoals de andere wedstrijdverbonden, pas laat op de 
hoogte gesteld van het nieuwe voorstel. Ook hij kaart aan dat een goed management, lees 
bestuur, steeds de inspanningen van het personeel moet beschermen. De professionele 
medewerkers zijn de basis, het fundament, van de volledige werking.  

 
4. Mvr. Isabelle De Leu (personeel SVV) en Dhr. David  Bral (personeelslid VCHHD) nemen 

het woord: 
▪ Er zijn ernstige juridische problemen om een dergelijk nieuwe werkingsstructuur te kunnen 

aanvaarden. 
▪ Met de huidige ingeslagen weg stevent Sportvisserij Vlaanderen af op een volledig crash! Het is 

volgens hen de hoogste tijd om op de noodrem te staan en met de personen die vooruit willen 
met een nieuw SVV, samen zo snel mogelijk de nieuwe statuten uit te werken volgens de nieuwe 
VZW-wetgeving van 1 januari 2020! Niemand is tegenstanders van vernieuwing, wel roept de 
gehanteerde werkwijze veel vragen op en beantwoord ze niet aan de normen van transparant 
bestuur.  

 
 
 

 
6.2 Problematiek van communicatie tussen professionele werking en UC. 
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1. Mvr. Isabelle De Leu (personeel SVV) en Dhr. David  Bral (personeelslid VCHHD) 

nemen het woord.  
▪ Volgens het personeel werden diverse cruciale fouten gemaakt door een aantal UC-leden die 

geleid hebben tot de huidige impasse.  

 

▪ Er werd geen moeite genomen om het secretariaat te contacteren met de vraag naar 
ondersteunende informatie (wettelijke achtergrond) die als basis kan dienen om een nieuwe 
structuur mogelijk te maken. Ook voor andere belangrijke dossiers werd geen, nauwelijks of 
onvoldoende informatie ingewonnen waardoor uiterst hachelijke situaties ontstaan vb. situatie 
rond afscheuren VBK en de situatie rond het Eleghems Collectief. Dergelijke werkwijze zorgt voor 
onnodig (dubbel) werk en tijdverlies in een reeds sterk onderbemande professionele werking en 
bedreigen op het einde van de rit het voortbestaan van SVV op zich!  

 

▪ Personeelslid David Bral maakte de nieuwe beleidsplannen op(2021-2024) zonder dat er input 
komt vanuit het bestuur en UC! Geen enkel bedrijfsmanagement hanteert een dergelijke 
werkwijze, het toont aan dat de code van goed bestuur niet toegepast werd (nauwelijks aanwezig 
is). Huidige werkwijze is meer gericht is op het verdedigen van onderliggende of gedeeltelijke 
belangen, wat in schril contrast staat tot waar de accenten zouden moeten liggen…en dat is het 
verdedigen van het algemeen belang van alle aangesloten leden met een duidelijke visie en 
standpunten. 

 

▪ Het personeel roept al méér dan jaar om steun en hulp om de huidige onhoudbare werklast op te 
kunnen vangen maar krijgt geen gehoor. Het personeel werd niet erkend voor de zware 
inspanningen, integendeel! Bepaalde leden van het UC trachten de overige leden van het UC en 
de RVB te overtuigen van een slechte onderlinge verstandhouding tussen de personeelsleden, 
wat niet strookt met de werkelijkheid. Verwijzend naar de mails van Dhr. Tom D’Hondt, die 
gericht zijn aan de overige UC-leden (op basis van welke info de bron, worden dergelijke 
beschuldigingen gemaakt aan het adres van personeelslid Isabelle De Leu?). De twee voorgaande 
personeelsleden gaven hun ontslag door de werkwijze van het UC en met name de secretaris-
generaal. Een werkwijze die erg duidelijk wordt via de pijnpunten die blootgelegd werden en de 
conclusies uit het rapport van de ombudsman 2020.  

 

▪ Er is géén communicatie mogelijk tussen bestuur en de professionele werking. Er is een verbod 
voor personeelsleden om UC-leden te contacteren en visa versa! Alle vitale informatie wordt 
“gefilterd” door één en dezelfde persoon (Dhr. Erik Pinoy – secretaris-generaal) met alle gevolgen 
van dien! Het is de ongelukkige combinatie van een verouderde en ondemocratische structuur, 
vastgelegd in de statuten van Sportvisserij Vlaanderen, in combinatie met enkele uitgesproken 
karaktereigenschappen van de persoon die de functie van secretaris-generaal opnam, hebben 
een vorm van ongezonde alleenheerschappij mogelijk gemaakt. Deze samenloop van 
omstandigheden heeft gezorgd voor een herhaling van een scenario dat nog vrij vers in het 
geheugen gelegen is, m.n. het tumult en vooral de verstrekkende gevolgen van de exit van de 
voormalige beleidsploeg die uit dienst trad in 2017! 
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▪ Ondersteunende informatie en noodsignalen geraken nauwelijks of niet tot bij bestuursleden 
want het personeel wordt niet uitgenodigd (geweerd want zijn steeds zelf vragende partij) om 
belangrijke vergaderingen (RVB en AV of UC) bij te wonen. Na de wrange situatie met de vorige 
bestuursploeg uit 2013—2016 was de aanwezigheid van personeel nochtans een prioriteit die 
letterlijk opgenomen staat in de UC-verslagen van de daaropvolgende bestuurlijke vergaderingen. 
Door het verstrekken van foutieve informatie (bijvoorbeeld het overzicht van de loonkosten anno 
2020) of het vlakweg niet doorspelen van cruciale informatie via de secretaris-generaal naar alle 
UC-leden, ontstaan opnieuw schadelijke gevolgen die invloed hebben op de gehele werking. Men 
blijft besparingen op tewerkstelling doorvoeren en wurgt daarmee de professionele werking met 
de gekende uitkomst. Het gros van het personeel geeft zelf zijn ontslag en het voortbestaan van 
de vzw komt op de helling te staan.  

 

Ter informatie: de secretaris-generaal die hoofd is van het secretariaat bracht zelfs niet eens alle 
aanwezige leden op de hoogte van het aangekondigde ontslag van Dhr. David Bral en nodigde de 
professionele stafmedewerkers niet uit voor aanwezigheid op deze vergadering (RVB en AV van 22 
juni 2021!). De personeelsleden tekenden echter uit eigen wil present om deze situatie 
onmiddellijk een halt toe te roepen en erger te voorkomen.  

 

▪ Een ander voorbeeld van de schadelijke gevolgen door miscommunicatie is bijvoorbeeld de 
gigantische soap rondom het niet opvolgen van de social media van SVV wegens interne 
afspraken en/of gebrek aan transparantie tussen leden van het UC en betrokken vrijwilligers. 
Uiteindelijk bevestigd Dhr. Gerrit Van Eetvelde vandaag nogmaals dat hij dit wil doen en gaf aan 
dat hij daarover maanden geleden al zijn akkoord gegeven had... Uiteindelijk bleven de social 
media van SVV sinds het vertrek van collega Jelle Vandaele, onbeantwoord en werden ze niet 
opgevolgd door het feit dat er tussen UC-leden en vrijwilligers (zoals dhr. Van Eetvelde)  geen 
duidelijke communicatie gevoerd werd. De imagoschade loopt daardoor hoog op. Leden en 
vooral externe partners krijgen een uitermate negatieve indruk en stellen de werking van SVV 
daardoor terecht in vraag. 
 

▪ Ook het feit dat beslissingen genomen worden door UC- leden over personeelskwesties terwijl ze 
daar geen enkele bevoegdheid voor hebben, genomen op basis van de foutieve of onvolledige 
informatie die hen verstrekt wordt door diezelfde “filter”, heeft gezorgd voor ernstige situaties. 
Zo werd collega Dhr. Jelle Vandaele een tuchtsanctie opgelegd door leden van het UC-SVV terwijl 
dit juridisch niet kan! Jelle was tewerkgesteld onder de koepel VCHHD en niet alle bestuursleden 
(RVB-VCHHD) waren op de hoogte van de intentie om een tuchtmaatregel (blaambrief) te nemen 
tegen een personeelslid op hun loonlijst. Een grove fout die ten persoonlijke titel van 
bestuursleden kan aangeklaagd worden door Dhr. Jelle Vandaele. De ombudsman Dhr. Théo Van 
de Gaer geeft mee dat het de RVB is die moet optreden als de werkgever en niet het UC! Het UC 
moet als orgaan enkel een adviserende rol vervullen en zich toespitsen op onderliggende 
dossiers waarbij de professionele werking deels ontlast kan worden. 

 

▪ Personeelslid Dhr. David Bral geeft aan dat Dhr. Pinoy vanuit zijn functie en manier van handelen 
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wel degelijk de oorzaak is waarom we in de huidige rampzalige situatie zitten. Zo werd er 
bijvoorbeeld ondanks herhaalde oproepen (tijdens diverse personeelsvergaderingen met dhr. 
Pinoy), door personeel David Bral aangedrongen om hem officieel te benoemen als 
hoofdcoördinator (= functie). Een functie die voordien door Dhr. Giovanni Vanhooren werd 
uitgeoefend en waarvoor hij ook verloond werd, ze hield belangrijke verantwoordelijkheden in 
zoals in hoofdzaak de subsidiëring en erkenning naar Sport Vlaanderen toe maar evengoed heel 
wat andere verantwoordelijkheden. Het UC had echter volgens de secretaris-generaal beslist om 
niet meer met die ‘term’ (hoofdcoördinator) te willen werken. Er werd dus resoluut gekozen om 
niet in te gaan op die bezorgdheden/noodkreten vanuit het personeel. Uiteindelijk heeft dit 
ervoor gezorgd dat de erkenning en de subsidie door Sport Vlaanderen werden ingetrokken op 
21 mei 2021, dit omdat de nodige documenten niet tijdig konden afgewerkt worden door de 
ernstige onderbezetting in de professionele werking!  
 
Personeelslid Isabelle De Leu gaf nochtans sinds februari via diverse mails naar Dhr. Pinoy aan dat 
er dringend werk gemaakt moest worden van ondersteuning op het secretariaat om tijdig de 
nodige verplichtingen naar Sport Vlaanderen toe, rond te krijgen. De deadlines zouden anders 
niet gehaald kunnen worden. Dhr. Pinoy heeft nooit gereageerd op die mails. Hij is nota bene 
volgens  de statuten en intern reglement SVV (nieuwe benaming voor huishoudelijk reglement) 
nochtans verantwoordelijk voor de werking van het secretariaat! Dhr. Pinoy liet meermaals 
weten tijdens personeelsgesprekken dat het UC ervoor gekozen had om term ‘hoofdcoördinator’ 
niet meer te gebruiken. Coördinator is volgens hem namelijk een taak en geen functie!? De 
rapporteringen naar Sport Vlaanderen toe spreken dit echter tegen en duiden echter duidelijk op 
een functie. Van die bewuste personeelsgesprekken duikt echter geen enkel officieel verslag op 
vanuit zijn functie als secretaris-generaal, verslagen die de overige leden van het UC en het 
bestuur moeten informeren over ernstige en bedreigende situaties in de professionele werking, 
worden niet opgemaakt! Toch duikt in de nieuwe structuur de term “coördinator” op in de 
nieuwe functie van “secretaris generaal/coördinator” en is die nieuwe functie verbonden aan de 
naam van Dhr. Erik Pinoy. 
 
Ter info: Volgens de inlichten bij Sport Vlaanderen kan dit trouwens totaal niet, de functie 
“coördinator” kan voor Sport Vlaanderen enkel opgenomen worden door een voltijds 
personeelslid (VTE) met tenminste een diploma van bachelor.  

 

Opmerking: Dankzij de tussenkomst van Dhr. Van de Gaer (Ombudsman) werd gelukkig nog uitstel 
bekomen via de minister van Sport waardoor de erkenning en de subsidie alsnog veilig gesteld 
werden, uitgevoerd dankzij de inzet van het personeel; Isabelle De Leu en David Bral, die tijdens 
het verlengde weekend van 22, 23 en 24 mei nog ruim 40 uren gepresteerd hebben om de 
rapportering naar Sport Vlaanderen rond te krijgen! 

 

Besluit: Had er een open en transparante communicatie mogelijk geweest (lees toegestaan) 
tussen alle lagen van de werking, tussen professionele werking (werd nota bene vakkundig 
monddood gemaakt door beslissingen in het UC) en tussen de bestuursleden en UC-leden 
onderling, was er reeds een nieuwe bestuursploeg aan de slag.  
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6.3 Verslag ombudsman – ombudsrapport 2020 

 

▪ 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, ondermijnd hebben. Het rapport wordt fysiek ter inzage 
aangeboden aan de aanwezigen op de vergadering. 
 

▪ Het rapport zal eveneens ter inzage aangeboden worden, fysiek raadpleegbaar, op het 
secretariaat te Blankenberge.  

 

▪ Dhr. David Bral haalt aan dat de werkwijze van de secretaris-generaal (Dhr. Erik Pinoy), die blijkt 
uit dit rapport, net de reden is waarom hij als personeelslid David Bral ontslag genomen heeft 
binnen het VCHHD/SVV. Iets waarvoor hij reeds herhaald persoonlijk gewaarschuwd heeft naar 
de secretaris-generaal toe.  

 

Opmerking: Dhr. David Bral geeft te kennen dat hij wel bereid is om, nadat hij uit dienst getreden 
is, een actieve rol te vervullen als vrijwilliger binnen het UC of de RVB van SVV en zodoende 
belangrijke inspanningen in projecten en subsidiedossier verder te kunnen opvolgen in het belang 
van Sportvisserij Vlaanderen. (Overeenkomsten inzake stewardwerking – wedstrijden en 
hengelvangstregistratie - …) 

 

6.3 Aanstellen van de tuchtcommissie 
 

▪ Dhr. Roland Massaert vraagt of alle aanwezige leden akkoord gaan met de samenstelling van 
de tuchtcommissie en de commissie aanvaarden.  
 

▪ Dhr. Théo Van de Gaer protesteert en geeft mee dat hier opnieuw een zéér gevaarlijk spel 
gespeeld wordt door het aanstellen van een tuchtcommissie. Gezien de complexiteit van de 
klacht tegen het VVBZ werd reeds meermaals geadviseerd om toe te treden tot het Vlaams Sport 
Tribunaal. Dit in functie van een onpartijdige behandeling van de zaak. Ook het feit dat de 
advocaat die naar voor geschoven werd door de secretaris-generaal (Dhr. Erik  Pinoy) , namelijk 
Dhr. Ivan Van Hoecke, een voormalig lid van het Oost-Vlaamse verbond KVVHPOV blijkt te zijn, is 
volgens hem een uiterst ongezonde situatie waardoor belangenvermenging niet kan uitgesloten 
worden. De terechte vraag wordt dan ook gesteld wie uiteindelijk zal moeten opdraaien voor alle 
gerechtskosten?  

 

▪ Personeelslid Dhr. David Bral reageert: 
 

▪ Reeds 2-3 maanden geleden werd gezien de gevoeligheid van deze zaak (er worden immers 
bestuursleden aangeklaagd binnen het VVBZ met bestuursfunctie in SVV en VCHHD), informatie 
en advies ingewonnen bij ICES als onafhankelijk adviesorgaan onder Sport Vlaanderen. Het advies 
was duidelijk. Deze klacht kan best opgevolgd worden door het VST (Vlaams Sport Tribunaal) en 
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wel om de reden dat er ernstige vermoedens zijn van belangenvermenging. Bovendien is 
lidmaatschap bij het VST zéér interessant omdat buiten het beperkt lidgeld (ca. 200€/j), de verder 
gerechtskosten gedragen worden door het VST zelf. Dit advies werd gecommuniceerd met de 
secretaris-generaal die er vervolgens geen verder gehoor aan gegeven heeft. Zie dossier 
ombudsman 2021! 
 

 
Dhr. Ronny De Ranter (voorzitter VVBZ) neemt het woord: 
 

▪ Dhr. De Ranter staat recht en leest enkele mails voor inzake de lopende klacht. Uit de mails moet 
blijken dat Dhr. De Ranter wordt aangeklaagd door een tegenpartij maar dat hij niet op de hoogte 
is van de inhoud van de klacht. Dhr. De Ranter laat duidelijk verstaan en leest verder voor uit de 
mails tussen hem en de secretaris-generaal dat die laatste hem heeft medegedeeld dat hij pas 
inzage kan krijgen in de klacht vanaf 22 juni, dus daags na deze vergadering.  

▪ Dhr. De Ranter stelt openlijk de vraag aan de secretaris generaal waarom hij pas inzage krijgt in 
de klacht na deze vergadering.  

▪ Dhr. Pinoy laat weten dat dit een beslissing is van de tuchtcommissie en dat hij daar zelf niets aan 
kan veranderen. Op 23 juni (morgen) zou een eerste bijeenkomst gepland zijn met de 
tuchtjuryleden in de Graanmaat te Sint-Niklaas.  

▪ Dhr. De Ranter geeft zijn ongenoegen te kennen en deelt mee dat hij zich op deze manier nooit 
terdege kan verdedigen als hij niet eens weet waarover deze klacht gaat. Hij heeft zijn advocaat 
opdracht gegeven om de nodige informatie in te winnen bij de eerder aangestelde 
tuchtcommissie. 

▪ Dhr. Deranter vraagt de contactinformatie bij het VST op aan de aanwezige personeelsleden. 
▪ Dhr. Maarten Roegiers vraagt aan het personeel in welke mate de vzw werking van SVV verzekerd 

is tegen dergelijke gerechtskosten. 

• Isabelle De Leu geeft aan dat we een aparte verzekeringspolis hebben rechtszekerheid 
bestuurders en BA bestuurders die dergelijke kosten moeten opvangen 

• De vraag moet wel gesteld worden tegen wie de klacht loopt want ze is gericht aan het 
bestuur van het VVBZ en de persoon van Dhr. De Ranter. Er wordt geadviseerd aan dhr. 
De Ranter om zo snel mogelijk met het VVBZ aan te sluiten bij het VST indien dat 
mogelijk blijkt voor een disciplinefederatie. Zoniet moet de koepelfederatie aansluiten 
bij het VST.  

 

7. Besluit 

 

In het licht van de voorgaande toelichtingen en informatiestukken vraagt het personeel via Dhr. David Bral, de ombudsman 
Dhr. Théo Van de Gaer en Dhr. Peter Van Lierde om het gezond verstand te laten primeren. De verkiezing die op de 
Algemene Vergadering straks zal plaatsvinden moet een interim bestuur aanstellen dat prioritair werk moet maken van de 
aanpassingen van de statuten en het intern reglement van SVV. De mandaten die op de aansluitende AV verkozen zullen 
worden zijn dus van tijdelijk duur. Op de eerstvolgende AV kunnen die mandaten bekrachtigd worden volgens juridisch 
correcte statuten willen we Sportvisserij Vlaanderen opnieuw op de sporen krijgen.   
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Dit voorstel moet alle kandidaten die zich aangemeld hebben om proactief werk te maken van Sportvisserij Vlaanderen 2.0 
de kans geven om daar ook daadwerkelijk voor te gaan, dit gaat zowel over kandidaten voor bestuurlijke functies als voor 
diverse vrijwilligers die naar voor treden als lid van de AV.   

 

Daarnaast heeft dit voorstel tot doel om enige juridische twist te vermijden inzake de geldigheid van ingezonden 
kandidaturen en gezien de vooropgestelde wettelijke termijnen waarbinnen die kandidaturen het secretariaat moeten 
bereiken.  

 

Dhr. Roland Massaert die de vergadering voorzit, vraagt naar de goedkeuring van alle aanwezigen om volgens dit voorstel 
verder te werken en straks enkel tijdelijk bestuursfuncties (interim bestuursleden) te kiezen.  

 

De absolute meerderheid van de aanwezige leden keuren het voorstel goed en verklaren zich akkoord met de 
vooropgestelde werkwijze.  

 

Alle variapunten werden voorbereid en zullen verder besproken en afgehandeld worden tijdens de Algemene Vergadering 
Sportvisserij Vlaanderen. 

 

De vergadering wordt gesloten. 

 

 

Verslaggeving 

Het secretariaat          Voorzitter (ad interim)                secretaris-generaal (ad interim) 

 

Isabelle De Leu, 

David Bral           

 

DEJONGHE RONNYFrans Weemaes
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