
Notulen vergadering CCCV 

Datum:   31/08/2021, 19u30  

Locatie:   De Graanmaat, Sint-Niklaas 

Aanwezig:  Frans Weemaes, Ronny Dejonghe, Jurgen Maenhaut, Kim De Page, Guy Van 
Gyseghem, Gunter Luckx, Gerrit Van Eetvelde, Jean Nuyts, Eddy Schellekens, 
Ivan Weerts, Dirk Hermans, Armand Ost, Romain Van Hoof, Walter Lens, 
André Bocken (tot einde verkiezing voorzitter), Richard Steylaerts, Gino Beels, 
Tom Vanbrabant, Roels Ingnace, Henri Scherneels 

Verontschuldigd:  Koen Vandermolen, Maarten Roegiers, Théo van de Gaer, Pascal Delrue, 
Armand Ost  

Afwezig: Maarten Roegiers 

Notulen Tom Vanbrabant 

 

 
1. Welkomstwoord en introductie Frans Weemaes (a.i. voorzitter SV) 
2. Vaststellen aanwezigheden 
3. Vervanger Danny Geysen 

- Door mail van Danny Geysen aan Ronny Dejonghe 
4. Goedkeuring vorig verslag en er wordt nota genomen van de opmerkingen die Tom 

Vanbrabant via mail had geformuleerd op het vorige verslag. 
5. Uitslagen WK’s 

Felicitaties aan de Nat. ploeg Feeder voor het behalen van 2x goud en aan de Nat. ploeg 
Dames voor het behalen van zilver. 

6. PR en media 
- Aankondiging Gerrit Van Eetvelde als verantwoordelijke PR (public relations) en media. 
- Dit zowel voor Sportvisserij Vlaanderen als het CCCV.   

7. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 
- Ondervoorzitter: Yvan Weerts (unaniem aanvaard) 
- Voorzitter: Ronny Dejonghe (op basis van een meerderheid bij stemming) 

o 3 stemmen voor Ronny Dejonghe 
o 1 stem voor Kim De Page 
o 3 onthoudingen  
o Kandidatuur van André Bocken werd niet weerhouden voor stemming 

8. Vastleggen verslaggever 
- Kim De Page legt zijn functie als verslaggever voor het CCCV neer en zal dit enkel nog 

verderzetten voor het BFA. 
- Aanstelling nieuwe verslaggever: Tom Vanbrabant 

Formele start notulen: 

9. Vastleggen penningmeester 
- Aanstelling Gino Beels 

10. Website CCCV 



- Voor de oude website zijn er acties lopende om het beheer over te dragen naar het 
huidige bestuur (actie Tom) 

- De inhoud van de website zal geïntegreerd worden binnen de site van Sportvisserij 
Vlaanderen 

- Het CCCV zal ook meegenomen worden op de social media kanalen van Sportvisserij 
Vlaanderen 

- De communicatiekanalen (website en social media) worden behartigd door Gerrit Van 
Eetvelde 

11. Materiaal CCCV 
- Er is nog materiaal van het CCCV (bv. weegtoestellen) in bezit bij Erik Pinoy 
- Erik heeft aangegeven dat hij deze op het BK feeder van aankomend weekend aan Jurgen 

Maenhaut zal bezorgen. Zo niet zal er een formeel schriftelijk verzoek volgen aan Erik 
voor het inleveren van de materialen. (actie Ronny) 

12. Vastleggen verantwoordelijke BK’s 
- Aanstelling Ronny Dejonghe 

13. Vastleggen kalenderverantwoordelijke (nationale competitie) 
- Aanstelling Ronny Dejonghe 
- Er is behoefte aan een goed communicatieplatform voor alle wedstrijddata. In de 

toekomst is het de bedoeling dat deze gecentraliseerd en via de beschikbare 
mediakanalen gepubliceerd wordt (actie Gerrit) 

14. Varia 
- Eén van de actiepunten om op te nemen binnen het BFA is het afstemmen van het 

wedstrijdreglement. Er zijn afwijkende interpretaties die in de praktijk tot discussies 
leiden. (actie Ronny) 

- Hoe omgaan met de duur van schorsingen door het deels wegvallen van de competitie in 
2020 (corona)? Gaat de schorsing over kalenderjaren of over x edities van de 
kampioenschappen?  
Besluit: Het gaat over kalenderjaren, dus het coronajaar telt in voorkomend geval mee 
als schorsingsjaar. 

- Berekening plaatsen BK’s per verbond:  
o Problematiek: Sommige verbonden krijgen de plaatsen voor de BK’s moeilijk of 

niet opgevuld (bv. W-Vl met 17 plaatsen voor het BK individueel). 
o Voorstel Ronny: Een gelijke verdeling per verbond: Bv. bij 65 plaatsen = 9 

plaatsen per verbond. De twee resterende plaatsen kunnen eventueel gaan naar 
de eersten in de uitslag van het BK het jaar voordien?  

o Voorgaande betreft een voorstel. Alternatieven zijn eveneens welkom.  
o Andere opmerking in dit verband: Momenteel bestaat er geen onderscheid voor 

de feedervissers, waar de verhoudingen per verbond opnieuw anders liggen. In 
het verleden bestond er zoiets als een M-vergunning, wat zijn voordelen kan 
hebben. Hoe willen we hier in de toekomst mee omgaan? 

o Na beraad bij de achterban wordt dit thema op de volgende vergadering verder 
besproken (actie verbonden) 

- De boetes van het BK 2019, ingericht door MLV, waar verschillende nummerkaartjes 
werden achtergelaten, zijn eindelijk volledig betaald door de Waalse verbonden. 

15. Vastleggen volgende vergadering 
o Dinsdag 16 november 2021 om 19u30 in De Graanmaat te Sint-Niklaas 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u. 


