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Aanwezig:  

WVL : Dejonghe Ronny, Beels Gino                          VLL : Nuyts Jean 

ALV : Schelkens Eddy , Hermans Dirk                       KLV : Weerts Ivan, Van Hoof Romain 

MVL : Steylaerts Richard,Van Brabant Tom            OVL : Luckx Gunter 

 

Verontschuldigd: 

OVL : Van Gyseghem Guy                 WVL: Roels Ignace               HVVB: Lens Walter 

 

Afwezig: 

OVL : Maenhout Jurgen, Depage Kim 

HVVB : Scherneels Henri, Van De Gaer Theo 

VBL : Ost Armand, Massaert Roland 

VRF: Geysen Danny ( ontslag nemend) 

 

  

1) Opening vergadering door waarnemend voorzitter Dejonghe Ronny.  

Deze heeft het CCCV samen geroepen, om de situatie die ontstaan is door het ontslag nemen 

van voorzitter Pinoy Eric, uit te leggen en enkele punten te bespreken.  

2) Na de opening is er commotie ontstaan tussen Dejonghe Ronny en Luckx Gunter waarbij 

Gunter is rechtgestaan en hij Dejonghe Ronny  fysiek  heeft aangevallen, door Ronny  die 

neerzat 2x een buikstoot te geven tegen borst en schouder.  Gino Beels is dan tussenbeide 

gekomen, waarbij er door Gunter nog enkele verwijten zijn gevallen tegen Ronny zoals ‘’ge 

zijt crapuul en soort’’  ‘’ne poten zager zij je  het einige da je wil is OVL buiten in het CCCV”. 

3) Na alle heisa is de rust wat terug gekeerd en kon de vergadering verder gezet worden door 

het overlopen van de mandaten. Er werd opgemerkt door Ivan Weerts dat er geen onder-

voorzitter was aangesteld, en dat dit vroeger wel het geval was. Hij zou dat een 10 tal jaar 

geleden al eens gemeld hebben aan Eric Pinoy,  maar er is nooit een gevolg aan gegeven. Dat 

zou ook de huidige problemen veroorzaken. 

4) Er wordt beslist dat waarnemend voorzitter Dejonghe Ronny al de verbonden zal 

aanschrijven om kandidaturen voor voorzitter en ondervoorzitter vacant te maken. Deze 

moeten tegen 22 augustus 2021 binnen zijn zodat er op de volgende vergadering kan beslist 

worden wie de mandaten binnen het CCCV zal waarnemen. 

5) Luckx Gunter geeft aan dat er binnen Sportvisserij Vlaanderen  gesjoemeld wordt met 

financiële bedragen. Waarop Beels Gino hem gevraagd heeft of hij daar bewijzen van heeft. 

Zijn antwoord daarop was JA. Gino heeft gevraagd aan Gunter om hem deze door te sturen 

via mail om dit verder te laten onderzoeken. 



6) Er wordt navraag gedaan of Depage Kim nog verslaggever blijft binnen het CCCV en BFA.  

Via Luckx Gunter wordt er bevestigd dat Kim Depage in functie blijft als verlaggever. 

7) Lens Walter wordt gekozen tot nieuwe coach van de Nationale feeder ploeg, maar dit moet 

nog officieel door het BFA worden bevestigd. Door de corona toestanden zijn deze 

vergaderingen al enkele malen uitgesteld. 

8) Er wordt gevraagd door Weerts Ivan hoe het nu zit ivm het handgemeen dat er is geweest 

tussen Ooms Kris en Delrue Pascal in de feeder. Doordat dit ook nog niet op het BFA is 

voorgekomen kan deze persoon niet geweigerd worden voor bv. selectie wedstrijden. 

Voorlopig kan deze persoon vrij vissen. 

9) De mandaten om naar het BFA & BCA te gaan moeten worden bekeken.  

10) De plaatsen voor de Belgische kampioenschappen worden bereken op basis van de 

vergunningen van 2019, dit wordt goed gekeurd door de vergadering. Deze gaan door Ronny 

naar de verantwoordelijken van de bonden verstuurd worden. 

11) Bocken Andre had zich kandidaat voorzitter gesteld, maar door problemen van vroeger op 

een ingericht Wk in België, is deze persoon helaas door het BFA geschorst voor alle functies. 

Door Van Brabant Tom wordt er gevraagd, als deze persoon zich toch weer kandidaat stelt, 

daar toch over te kunnen spreken omdat het al 15 tot 20 jaar geleden is. Onmiddellijk wordt 

er een opmerking gemaakt dat dit zeer moeilijk zal zijn, omdat de voorzitter van het CCCV 

verplicht moet zetelen in het BFA en daarvoor zal de heer Bocken helaas van hogere hand 

geen toestemming krijgen. 

12) Wat met de website  Hengelen.be?  

Deze was enkel door Pinoy Eric bewerkbaar, Tom zal contact opnemen met Eric om de 

paswoorden op te vragen, zodat we op deze site kunnen verder werken. Indien we deze niet 

krijgen, gaan we de ghost contacteren omdat deze wordt betaald door het CCCV en dus 

eigenlijk eigendom is van het CCCV. Nadien zal er gekeken worden wie er de website zal 

onderhouden. 

13) Ronny vraagt wie de verantwoordelijke zal worden voor de Belgische kampioenschappen. Er 

wordt beslist dat dit jaar nog Ronny verantwoordelijk blijft. Dit zal, nadat er terug een 

volwaardig CCCV bestuur is, verder worden bekeken. 

14) Tijdens de varia wordt er gevraagd hoe je kan een nieuw verbond kan op richten binnen een 

bestaand verbond. Daarvoor moet je via Sportvisserij Vlaanderen de statuten raadplegen. 

Na een snelle kijk, komen we al te weten dat het nieuw op te richten verbond in een VZW, 

minsten 50 leden moet hebben en een minimum aantal clubs en dat de toetreding 3 jaar 

wachttijd bedraagt. 

De inrichters van de KVV feeder/vaste stok(Marcel Van Den Eynde) hebben aan het CCCV 

gevraagd of er geen mogelijkheid is om een financiële input is voor het volgend jaar 2022, 

daar is positief op  gereageerd maar wordt verder bekeken. 

15) Afsluiting vergadering om 21h30 waarbij een volgende vergadering wordt vastgelegd op 

dinsdag 31 augustus om 19u30 in de Graanmarkt Sint-Niklaas. 

 

Verslag opgesteld door, 

Beels Gino 

 

 

   

 


