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Aanwezig:  Luyckx Jean-Marie 
 Roland Marcq     
  Dejonghe Ronny 
  Van Eetvelde Gerrit 
  Roels Ignace 
  Beels Gino 
  Bernard Samuel 
  Luckx Gunter 
  Schallenberg Freddy 
  Mailleur Daniel 
  Thierry Goossens 
  

Veronschuldigd : Lens Walter 
                             Depage Kim 

 
1.0 Welkom door J.M Luyckx. 

J.M. Luyckx opende de vergadering om 13.30 uur en bedankte de aanwezige 
afgevaardigden. Hij deelde mee dat de vergadering ter controle van de rekeningen van de 
verschillende afdelingen en disciplines, die 's morgens was gepland, geen aanleiding heeft 
gegeven tot bijzondere opmerkingen. De penningmeester zal de notulen van deze 
vergadering verzorgen. 

 

2.0 Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 4 december 2021. 

De notulen, die door de rapporteur in het Nederlands zijn opgesteld, zijn ontvangen en voor 
vertaling doorgestuurd naar Marcq Roland. Hij heeft nog geen tijd gehad om het te vertalen. 
J.M. Luyckx gaf een korte samenvatting voor de Franstalige leden. Er werden geen 
opmerkingen gemaakt. 

 

3.0 Carp Section. 

Op het niveau van de LFPS zijn twee kandidaturen ingediend: Raphael Gierkens (die Mike 
Mombeek de laatste jaren heeft begeleid bij de C.M. en bij de selecties) en mevrouw Corinne 
Charlier (voorzitter van een karperclub en echtgenote van een beoefenaar van de 
hengelsport). Er is ook een aanvraag ingediend bij de CCCV als assistent-coach: William 
Buddaert. 

Na onderzoek van de verschillende beweegredenen en na discussie heeft het BFA besloten 
de kandidatuur van Raphael Gierkens te handhaven en William Buddaert aan hem toe te 
voegen, zodat een tweetalige tandem ontstaat die onmiddellijk operationeel is. 
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J.M. Luyckx zal contact opnemen met de betrokken partijen en hen van de besluiten op de 
hoogte brengen. Zij zullen op de volgende BFA-vergadering worden uitgenodigd om een 
presentatie te geven. 

4.0 Belgische kampioenschappen 2022. 

In onderlinge overeenstemming worden de besluiten over alle voorgestelde wijzigingen van 
de modaliteiten van de verschillende kampioenschappen uitgesteld tot de bijeenkomst in 
april, zodat alle federaties zich erover kunnen buigen en een gefundeerd advies kunnen 
uitbrengen. 

 

21 mei 2022: Handipêche: APB-VBL - Etang Le Jonquoy in Fernelmont  

28 augustus 2022: U - M - V: CCCV - Zuidwillemsvaart (Bocholt) 

4 september 2022: Feeder: Sambre et HE : Péronnes 

11 september 2022: Feeder Interclubs: CCCV : Geistingen 

17/18 september 2022: Interclubs: FLPC: Albertkanaal 

25 september 2022: Individueel en Dames: CCCV : kanaal Albert - Diepenbeek 

 

Wat het karperkampioenschap betreft, moeten we wachten op de voorstellen. 

 

De heer Gerrit Van Eetvelde meldt dat het getuigschrift van de heer Tim Vervaet is 
teruggegeven en verzoekt om opheffing van de schorsingssanctie. De heer Ronny Dejonghe 
maakt bezwaar en voert aan dat de afwezigheid van Tim Vervaet reeds een geval van 
recidive is. Na bespreking geeft de BFA toe dat er reeds precedenten zijn geschapen en 
besluit daarom de sanctie op te heffen. Er werd echter ook besloten dat vanaf de 
kampioenschappen van 2022 elke afwezigheid van de B.C. op overtuigende wijze moet 
worden gerechtvaardigd binnen de maand van het kampioenschap, zonder enige mogelijke 
afwijking. 

 

Er wordt aan herinnerd dat alle organisatiesjablonen uiterlijk op 31 maart beschikbaar 
moeten zijn. 
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5.0 Coachesvergadering. 

Aangezien de enige aanwezige coaches Marcq Roland en Ronny Dejonghe waren, werd dit 
punt uitgesteld tot de vergadering van april. 

 

6.0 CM Interclubs 2022 Ronquières 

 

J.M. Luyckx gaf een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de procedures. De 
aanvragen betreffende de reservering van vakken, afwijkingen van de wettelijke 
vangsthoeveelheden, vrijstellingen van vergunningen, het houden van grondels, enz. zijn 
ingediend en in behandeling. 

In de eerste helft van februari zou een vergadering met de betrokken gemeentelijke 
autoriteiten moeten plaatsvinden. 

Er zijn ook verzoeken om materiaal (feesttent, banken, enz.) ingediend. 

 

Ook werd nagegaan of de lokalen op het hellend vlak nog ter beschikking konden worden 
gesteld (secretariaat, vergaderingen van de kapiteins, enz.), evenals de mogelijkheid om te 
parkeren. 

J.M. Luyckx ging overleggen met de event manager van het Van der Valk Hotel in Nivelles 
Sud voor het slotbanket. Er werd een interessante overeenkomst bereikt, die aan de 
aanwezige leden werd voorgelegd. Deze overeenkomst betreft zowel de prijs van de 
kamerhuur (een hele verdieping met terras) als de prijs van de maaltijden met drankjes. De 
vergadering kwam overeen J.M. Luyckx te belasten met de bevestiging van de reservering. 

Tenslotte werd een prijsopgave gevraagd voor de productie van t-shirts en het drukken van 
zelfklevende stickers voor de achterruiten van auto's. De prijzen werden aan de leden 
meegedeeld. Na bespreking werd overeengekomen dat de T-shirts en de stickers alleen in 
het Engels zullen worden gemaakt. Voor de t-shirts wachten wij op het definitieve logo (in de 
nationale kleuren) alvorens te bestellen. De stickers kunnen worden besteld om zo spoedig 
mogelijk beschikbaar te zijn en in ieder geval voordat de delegaties naar het buitenland 
afreizen. 

Zodra aanvullende informatie beschikbaar is, moet een coördinatievergadering worden 
belegd. 
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7.0 Diversen 

- Wat de C.M. Feeder 2023 in Geistingen betreft, heeft Marcq Roland voorgesteld om het 
volledige beheer over te laten aan de structuur die het parcours beheert en zich, wat de BFA 
betreft, te beperken tot het verlenen van steun aan deze structuur. 

- J.M. Luyckx deelt mee dat de ontwerpbegroting 2022 door de voorzitters van de 
sportcommissies is besproken en goedgekeurd tijdens de ochtendvergadering van de kassa. 
Dit document zal aan deze notulen worden gehecht. 

- Aangezien er verder niets te melden valt, wordt de vergadering om 15.35 uur geschorst. 

 

 

                                           ************************ 

 


