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V.V.H.V. v.z.w.
Vlaamse Vereniging
Hengelsport Verbonden
Onder.nr: 420808863
Aangesloten bij de C.I.P.S.
Overkoepelend orgaan B.C.A.
Erkend door het BLOSO (nr.9.421) en
door de Vlaamse Gemeenschap als
beleidsondersteunende vereniging
inzake visserij (M.B. 17/07/1998)

AAN DE LEDEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING
V.V.H.V.

VERSLAG BIJEENKOMST ALGEMENE VERGADERING V.V.H.V. VAN 11 MAART 2013 TE SINT-NIKLAAS
1. Vaststellen aanwezigen
Aanwezig:
Verbonden: W.V.L. is vertegenwoordigd door volmacht, K.V.V.H.P.O.V., A.L.V.,K.L.V., V.L.L.., M.L.V., V.V.B.Z.,
V.B.K., V.R.H.V., V.B.L., F.V.V. is vertegenwoordigd door volmacht
V.V.H.V.: Marc Coussement, André Bocken, Jean Hendrix, Peter Deheyder, Guido Pletinck
Secretariaat: Martine Cuelenaere, Isabelle De Leu, Peter Coene
Verontschuldigingen zijn binnen gekomen van:
H.V.V.B, C.M.B.R., V.F.K, V.R.F,
De voorzitter opent de vergadering.
2. Ontslag en benoeming leden Algemene Vergadering
Door 4 federaties worden er wijzigingen opgegeven voor wat betreft de afvaardiging van de leden naar de
Algemene Vergadering.
• VLL: dhr. Trekels Rudy wordt ontslagen en vervangen door dhr. Nuyts Jean
• MLV: dhr. Houben Jean wordt ontslagen en vervangen door dhr. Steylaerts Richard
• VFK: dhr. Jacobs Rudi wordt ontslagen en vervangen door dhr. Galens Filip
Het verbond VLVCK is eind 2012 ontbonden met als gevolg dat de leden van de algemene vergadering voor dit
verbond worden ontslagen.
• Dhr. Deborger Harald, dhr. Verbelen Geert, dhr. Deschutter Roger
3. Ontslag en benoeming leden Raad van Bestuur
Er wordt een wijziging genoteerd voor de federatie VLL.
• Dhr. Trekels Rudy wordt ontslagen en vervangen door dhr. Nuyts Jean.
Gezien het verbond VLVCK ontbonden is eind 2012 worden de leden van de Raad van Bestuur voor dit verbond
ontslagen uit de Raad van Bestuur VVHV.
• Dhr. Deborger Harald en dhr. Verbelen Geert worden ontslagen
4. Goedkeuring rekening 2012 en begroting 2013
• Bovenvermelde stukken worden door de voorzitter voorgelegd en kort uiteengezet.
Na het overlopen van de boekhouding vraagt de voorzitter aan de leden van de Algemene Vergadering hun
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goedkeuring hieraan te verlenen en als zodanig de boekhouder en penningmeester décharge te verlenen voor
de uitvoering van hun mandaat over het boekjaar 2012.
Deze wordt verleend door alle aanwezige leden van de Algemene Vergadering.
• Verhoging lidgelden 2014
De voorzitter verwijst naar het voorstel dat goedgekeurd werd door de AV 25 oktober 1996, en als volgt luidt:
Voor de aanpassing van de ledenbijdrage d.mv. indexstijging zal worden uitgegaan van de startindex ’88 van
januari ’94 van 117,5%. Indien deze index een stijging vertoont van 4% zal ten laatste in augustus van dat jaar
een voorstel tot verhoging van 10 Bef. (0,25 euro) per lid worden gedaan aan de verbonden. De uiteindelijke
beslissing tot verhoging kan enkel worden genomen door de leden van de Algemene Vergadering (cfr. statuten),
desnoods tijdens een Bijzondere Bijeenkomst Algemene Vergadering in het najaar.
Laatste verhoging lidgeld vond plaats in Algemene vergadering van 28/9/2000, toen werd het lidgeld met 50
Bef. (1,25 euro) verhoogd om hoofd te beiden aan het wegvallen van de subsidies. De index bedroeg begin 2000
129,5%. De afspraak was dat V.V.H.V. 5 maal niet zou indexeren als er terug een oplossing kwam voor de
subsidies, dus tot indexhoogte 149,5 %.
Er is gelukkig een oplossing gekomen voor de subsidies, ook al is VVHV niet de begunstigde, maar wel de koepel
V.C.H.H.D.
Begin 2013 staat de consumptieprijsindex ’88 op 172% (+ ca. 22%). De loonkosten, huurprijs en andere kosten
zijn sinds het jaar 2000 met ca. 20 à 30% gestegen, waardoor het VVHV algemeen verlies lijdt (ca. 10.000
euro/jaar). Vnl. de loonlast wordt zwaar voor het secretariaat (50.000 euro op rekening VVHV en 150.000 euro
op rekening VCHHD).
We kunnen tekorten alleen wegwerken voor VVHV algemeen (secretariaat) door verhoging lidgeld van 0,5 euro.
Daarom vraagt de voorzitter het akkoord van de algemene vergadering om voor 2014 het lidgeld met 0,5 euro
te verhogen, anders moeten we in het najaar een Bijzondere Algemene vergadering beleggen.
Enkele leden wijzen op de reserves VVHV, die weliswaar aan cellen zijn verbonden, en waar de reserve VVHV
algemeen slechts zeer beperkt zijn. Reserves “opsoeperen” betekent geen ruimte meer voor investeringen,
aankoop of huur viswaters en visrechten, overbrugging bij wegvallen of verminderen subsidies (o.a.
ontslagvergoedingen personeel).
De Voorzitter wijst erop dat we in 1992 herstart zijn (na zware financiële verliezen) met opzet dat elk cel in
VVHV min of meer zelfbedruipend moest zijn. Bijspringen kan, is al gebeurd en zal gebeuren als nodig, maar om
gezonde financiële toestand en kwaliteitsvolle werking naar de toekomst te verzekeren is afwijken van dit
principe niet aangewezen. Zonder het huidige secretariaat is ook een een kwaliteitsvolle werking niet mogelijk!
Uiteindelijk verklaren de aanwezige leden van de algemene vergadering zich akkoord met een lichte verhoging
van het lidgeld 2014 met 0,5 euro.
5. Verslagen secretariaat en diverse cellen
Worden doorgenomen en goedgekeurd.
6. Aanstellen commissarissen
Dhr. Antoon Buddaert en Dhr. Roland Massaert waren aangesteld als commissarissen om de boekhouding over
2012 na te kijken.
Dhr. Antoon Buddaert en dhr. Roland Massaert worden terug aangesteld als commissarissen voor het
controleren van de boekhouding VVHV over het boekjaar 2013.
Het opnemen van de mandaten voor het boekjaar 2013 wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
De voorzitter bedankt beide heren voor de medewerking.
7. Varia
• Nieuwe visserijwetgeving
De voorzitter licht de nieuwe wetgeving voor riviervisserij toe.
Het besluit van 1992 was verouderd en vertoonde door verschillende wijzigingen een gebrek aan samenhang.
Het nieuwe besluit snoeit niet alleen drastisch in het aantal regels maar voorziet ook nieuwe
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hengelmogelijkheden in de gesloten tijd ( tussen 16 april en 31 mei) en ’s nachts, het laat op bepaalde wateren
meer toe dan op ecologisch waardevolle wateren, en het maakt de organisatie van hengelwedstrijden een pak
gemakkelijker.
De wijzigingen omvatten onder meer: de uitbreiding van de mogelijkheden om te vissen tijdens de nacht en in
de paaitijd, maatregelen met betrekking tot een duurzaam roofvisbeheer en met betrekking tot de minimumen maximummaten van vissoorten, het meenemen en onder zich houden van vissen en het wedstrijdvissen.
Voor merendeel der hengelaars die vissen op de openbare wateren is kennis van de Positief lijst van belang. In
deze wateren van groep 1 is er geen gesloten tijd meer (wel terugzetplicht van 16 april tot en met 31 mei) en is
nachtvisserij mogelijk.
Alle info omtrent het nieuw besluit op de Riviervisserij vindt u terug in de bijgevoegde powerpoint-presentatie.
Ziei ook website VVHV – Wetgeving Zoet!
• Erkenning vissersverenigingen
De volgende uitdaging die de VVHV zal aangaan is de erkenning van vissersverenigingen.
Er is al rond de tafel gezeten met de Confederatie Vlaamse Hengelaars en vanuit deze onderhandelingen zijn er
al bepaalde afspraken gemaakt en deze voorstellen zijn besproken op Overleg “Visserij” ANB.
De voorzitter haalt aan dat voor wat VVHV betreft het de bedoeling is om op termijn tot grote provinciaal
erkende federaties te komen en zo de versnippering tegen te gaan.
Een vereniging kan worden erkend als gewestelijke vissersvereniging of als regionale vissersvereniging.
 Algemene voorwaarden:
Voldoen aan VZW-wetgeving
Lidgeld
Verzekering: P.O & B.A
Een gewestelijke vissersvereniging moet bij de aanvraag van de erkenning:
 gedurende ten minste één jaar een werking hebben in ten minste 2 Vlaamse provincies, wat blijkt uit
het spreidingsgebied van haar activiteiten, haar website of uitgegeven tijdschrift;
 minstens 1.000 aangesloten hengelaars tellen;
 minstens 2 regionale erkende vissersverenigingen groeperen
Een regionale vissersvereniging moet bij de aanvraag van de erkenning:
 gedurende ten minste één jaar een werking hebben in minstens vijf gemeenten van één provincie of in
ten minste 2 Vlaamse provincies, wat blijkt uit het spreidingsgebied van haar activiteiten, haar website
of uitgegeven tijdschrift;
 minstens 250 aangesloten hengelaars tellen;
Erkende vissersverenigingen kunnen volgens de voorwaarden bepaald door de bevoegde Minister
participeren in het medebeheer van de openbare viswateren.
Erkende vissersverenigingen worden conform artikel 38 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
beschouwd als de meest gekwalificeerde vissersverenigingen.
De coördinatie van alle viswedstrijden kan door de bevoegde dienst toegewezen worden aan een erkende
gewestelijke wedstrijdcoördinerende vissersvereniging. Een erkende gewestelijke vissersvereniging dient
hiervoor een gemotiveerde aanvraag in bij de bevoegde dienst.



• Aanpassing hengelvangstregistratie
Aanpassing aanvraagcodes per verbond
Verwijdering aanvraag indien de registratie niet voltooid is binnen de 28 dagen.
Via email ontvangt u eerst een waarschuwing 3 weken na de wedstrijd.
Vervolgens ontvangt u na 29 dagen de mededeling van verwijdering aanvraag. Na deze mail kan u de
vangstregistratie niet méér invullen en komt u niet méér in aanmerking voor de registratievergoeding.
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Opheffing blokkeringssysteem! Alle clubs zijn gedeblokkeerd voor 2013!



Evolutie & evaluatie HVR:
De respons op de hengelvangstregistratie is in 2012 verder gestegen naar maar liefst 64,8% (848
aanvragen vs 550 goed geregistreerde wedstrijden).




Problemen:
Gewichten in g (grammen)
Wedstrijd annuleren !!!
Nr. wedstrijd blokje: “wedstrijd annuleren en aanvraag wissen”: aanklikken
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de goed geregistreerde Hengelvangsten

• Dag van de mederwerker
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de VVHV opnieuw de “DAG VAN DE MEDEWERKER”.
Het evenement zal doorgaan op 20 mei 2013 aan de chalet de Goudkarper te Meldert









Planning:
11u00 Samenkomst + koffie & sandwich
11u45 Uitreiking plaatsnummers
12u00 Voorbereiding
13u00 Start vriendschappelijke viswedstrijd
17u00 Einde wedstrijd + start weging
18u15 Prijsuitreiking
18u30 Banket (walking diner)





Uitgenodigd:
Per verbond 8 bestuursleden
Medewerkers VVHV-secretariaat
Medewerkers Jeugdcel

De vergadering wordt gesloten.
Verslaggeving
Het secretariaat
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