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1. Omschrijvingen :
Het CCCV is de Vlaamse vertegenwoordiger in het BCFC en is de Vlaamse
competitiecel in het VVHV.
Het CCCV is samengesteld uit de negen zoetwaterfederaties, vallende onder de
reglementen van het BCFC en aangesloten bij het VVHV, dewelke ieder één effectief en
1 reserve afgevaardigde aanduiden.
Deze vergadering stelt het dagelijks bestuur van het CCCV samen, bestaande uit : een
voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris aangeduid door de voorzitter; verder
kunnen een aantal mandaten toegekend worden o.a. kalenderverantwoordelijke,
sportbestuurder kampioenschappen, coach, public relations....... Deze hebben uit hoofde
van deze funkties geen stemrecht in de vergadering.
Iedere federatie heeft één stem bij stemmingen. De voorzitter heeft bij staking van
stemmen de beslissende stem.
De competitie CCCV wordt geregeld door een nationaal competitiereglement dat in
samenwerking met het CCPC in het BCFC wordt goedgekeurd. De competitie en zo de
bevoegdheid van het CCCV omvat alle competities over alle disciplines zoals er zijn :
vaste stok, match, bolognaise, feeder, karpervisserij. Met deze bevoegdheid volgen we de
internationale organisatie van de competievisserij.
Het CCCV verwerft haar inkomsten uit de opbrengst van de vergunningen. De prijzen
van deze vergunningen worden bepaald via het BCFC en moeten steeds voor 1 oktober
aan de federaties worden meegedeeld.
A
2001 130 frank
2002 4 euro
vergunning competitie vaste stok
M
2001 130
2002 idem
vergunning match/bolognaise
K
2001 260
2002 8 euro
vergunning karpercompetitie
F
2001 260
2002 idem
vergunning feedercompetitie.

De inkomsten worden door de verbonden gestort op de rekening van het CCCV, via
VVHV.
Het zijn allemaal individuele vergunningen die echt geven op deelname aan de openbare
competitie en aan de selectie of eventuele schiftingen voor de Belgische of regionale
kampioenschappen.
De voorzitter en secretaris ontvangen een jaarlijkse vergoeding : voorzitter : 10.000 fr
en secretaris 20.000 fr. De secretaris, voor de duur van zijn termijn gebruikt zijn eigen
materiaal/materieel. Bij wissel van deze funktie koopt het CCCV een computer en fax
aan voor de volgende persoon in funktie. In dit geval wordt de zojuist voorgestelde
vergoeding herzien.

Verder worden de interzonale , GSM en internationale telefoononkosten van de
voorzitter volledig en van de secretaris voor 50 % terugbetaald. Het faxtoestel van de
voorzitter is eigendom van het CCCV.

2. Vergaderingen :
Er zijn 4 vaste, jaarlijkse vergaderingen voor alle leden. We proberen deze
vergaderingen te plannen in funktie van de vergaderingen van het BCFC ( 1 week
vooraf). In principe worden de volgende maanden genomen :
december : een volledige dag/ maart/augustus/oktober.
De afgevaardigden welke de vergaderingen bijwonen ontvangen een tegemoetkoming
voor het gebruik van hun wagen. Met een minimum van 500 fr de persoon betaalt het
CCCV 6 fr ( 9 fr ???) de kilometer. Deze vergoedingen worden uitbetaald begin
december van ieder jaar.
De consumpties tijdens de vergaderingen zijn voor rekening van het CCCV.
Voor de goede werking van het CCCV worden werkgroepen gemaakt om bepaalde
items voor te bereiden. Ieder lid of reservelid van het CCCV kan zich aansluiten bij zo’n
werkgroep die op vraag van de vergadering en/of voorzitter opgericht wordt.
De algemene vergadering bevestigt de werking van de werkgroep en de samenstelling
van de werkgroep. Tevens heeft de vergadering zijn bevoegdheden over aan de
werkgroep. De algemene vergadering moet het uiteindelijk resultaat van iedere
werkgroep goedkeuren zonder de discussie ten gronde te heropenen. De eventuele
stemming beslist de goed - of afkeuring van het voorstel. De voorbereiding, de discussie
zijn bevoegdheden van de werkgroep.
3. De vertegenwoordiging :
De voorzitter is van ambtswege lid voor de stemgerechtigde vertegenwoordiging in het
BCFC. Verder worden nog 4 vertegenwoordigers aangeduid, dewelke evenwel geen
gemandateerd lid zijn van het BCFC.
Indien een club aangesloten bij het CCCV kampioen van België interclub wordt dan
wordt het contract van de Belgische kampioenschappen gevolgd.
de club wordt gesponsord door de sponsor van de B.K.’s : de club ontvangt
een steun van 15.000 fr indien het WK niet in België plaats vindt.
Dit is het geval wanneer de club slechts een niet - officiële of geen sponsoring als
club heeft.
Indien de club zelf gesponsord is of de sponsoring van de sponsor van het BK
weigert krijgt de club geen vergoeding.
Alle clubs, bij deelname aan het BK interclub moeten een officieel (door de firma
geleverd) bewijs van sponsoring toevoegen aan hun inschrijving. In ieder ander
geval wordt de club beschouwd als niet gesponsord.
4. Secretariaat :

Alle uitslagen van alle BK’s worden na de organisatie naar alle verbonden verstuurd. In
de toekomst gebeurt dit via internet.
Zie toegevoegde funktieomschrijving.
5. Externe deskundigen :
Omwille van de werking en individuele kwaliteiten kunnen personen aan het CCCV
toegevoegd worden.
Ze staan onder direct gezag van de voorzitter.
Ze wonen bepaalde vergaderingen bij, zonder stemrecht.
Iedere taak wordt volledig omschreven :
zie public relations : aan deze tekst toegevoegd.

6. Activiteiten :
Schftingen Belgische kampioenschappen :
De 1ste zondag na 15 augustus schiften de respectievelijke verbonden voor het BK.
( afspraak intern in het BCFC)
Vissen in andere verbonden :
Bij het vissen op het grondgebied van een ander verbond houden we de volgende
werkwijze aan :
1. aanvraag bij de voorzitter van het verbond van de visplaats;
2. indien ja, aanvraag ondermaatse vis via de geijkte kanalen.
Privé - waters :
Het verbond beslist over de te wegen vis.
Kampioenschap van Vlaanderen : 11 juli
Een Vlaams verbond organiseert deze samenkomst bestaande uit een ontvangst
met koffie; 2 maal 3 uur viswedstrijd ; een gezellig samenzijn in één of andere
vorm achteraf. Hetzelfde verbond zorgt voor een lunchpakket tijdens het vissen .
In eerste instantie organiseert de winnaar van het vorige jaar deze dag. Indien dit
verbond reeds georganiseerd heeft gaat de organisatie naar een ander verbond,
dit tot alle verbonden ingericht hebben.
Belgische kampioenschappen :

Het BCFC organiseert jaarlijks de BK’S. Deze organisaties gebeuren in beurtrol
door het CCCV en CCPC. Tijdens de pare jaren organiseert het CCCV :
interclub, kwartfinale ; tijdens de onpare jaren : DVJK, interfederaal, halve en
finale. Deze wedstrijden organiseren zich in de maanden augustus, september,
oktober. Het BK voor feeder, karper en minder -validen wordt in een andere
maand georganiseerd, ook volgens dezelfde beurtrol.
De inleggelden worden rechtstreeks door de verbonden aan de verantwoordelijke
van de kampioenschappen betaald. Deze inleggelden worden bepaald in het
BCFC.
De gelden moeten minstens 14 dagen voor aanvang van elk kampioenschap op het
volgende rekeningnummer gestort worden : 787 - 5492462 - 91 met de vermelding
van het betreffende kampioenschap aan : Isidoor Van Houdt
Morkhovenseweg 17
2200 Noorderwijk.
Wedstrijden :
Het CCCV heeft de exclusieve bevoegdheid over de wedstrijdkalender en alle
vormen van competitievisserij op zoet water met inbegrip van alle vistechnieken
binnen de perken van het reglement.
Alle officiële wedstrijden met behoud van ondermaatse vis, ongeacht de aard van
de wedstrijd en/of de gebruikte vistechniek en alle wedstrijden die gevist worden
onder het BCFC reglement vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het
CCCV.
De A, AM, K en F wedstrijden kunnen qua modaliteiten, uitgezonderd de
hengellengte en het voervolume niet aangepast worden.
Barema A wedstrijden : zie bijgevoegd exemplaar.

7. Nuttige gegevens :
Rekeningnummer CCCV

CCCV
Rozenstraat 14,

8552 Moen.

776 -5910981 - 92.

Alle gegevens over de leden van het CCCV : zie bijgevoegde lijst.

Laatste aanpassing : vergadering van november 2000.

