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Huishoudelijk Reglement 
Versie nr 05 

Artikel 01: taalgebruik 

De voertaal binnen de club CCF vzw is uitsluitend het Nederlands 

Artikel 02:: Nieuwe leden 

Nieuwe leden kunnen toetreden na het invullen van een aanmeldingsformulier (te verkrijgen 

bij het secretariaat) Zij kunnen dan toetreden voor een proefperiode van één jaar. Wanneer 

blijkt dat deze zich positief tijdens de clubmanifestaties inzetten en aan alle voorwaarden 

voldaan wordt, worden zij het volgende jaar ingeschreven als volwaardig lid. Voor de 

aangesloten leden die een jaar hun lidmaatschap onderbreken, gelden dezelfde voorwaarden. 

Artikel 03:: Proeftijd 

Wanneer na verloop van tijd tot uiting komt dat de inzet voor de club ontbreekt, kan de 

proefperiode of het lidmaatschap door de Raad van Bestuur ongedaan worden gemaakt. 

Artikel 04:: Houding 

CCF vzw is een werphengelclub en binnen deze is enkel plaats voor mensen met een positieve 

inbreng en een sportieve geest, dit om de vereniging op een steeds hoger niveau te brengen. 

Vis wordt bij CCF aanzien als een volwaardige sportpartner. Gevangen vis moet met de 

meeste zorgen behandeld worden en bij voorkeur worden teruggezet. 

Artikel 05:: Lidgelden 
1. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd en dient betaald te worden vóór 01 januari van 

het komende werkjaar. Hiervoor wordt aan de leden tijdig een uitnodiging 

toegestuurd. Er worden echter geen aanmaningen tot betaling gestuurd. Leden die hun 

lidgeld uiterlijk op 15 januari niet voldaan hebben worden als ontslagnemend 

beschouwd. (zie art 8§3 van de statuten). 

2. De lidgelden worden voldaan per overschrijving. De leden die echter verkiezen om 

cash te betalen, betalen een administratieve toeslag van €5.00. 

3. Partners van seniorleden betalen de helft van het lidgeld, samen met de 

federatiebijdrage. 
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4. Leden die op het ogenblik van hun aansluiting <18jaar zijn betalen enkel de 

federatiebijdrage. Vanaf het werkjaar volgend op hun 18de verjaardag betalen zijn het 

volle bedrag van het lidgeld. 

5. Leden die op het ogenblik van hun aansluiting het statuut van student hebben 

(ingeschreven aan een hogeschool of universiteit en voorzien van een geldige 

studentenkaart) betalen een lidgeld idem als de partners van seniorleden. 

6. Leden die toetreden in de tweede helft van het kalenderjaar betalen de helft van het 

verschuldigde lidgeld van het lopende jaar + de federatiebijdrage van het lopende jaar 

+ het lidgeld voor het volgende jaar. (Art 7 §3 statuten) 

Artikel 06: Informatie 

De club vraagt aan zijn leden om met alle informatie aangaande visstekken, materiaalsnufjes 

en dergelijke discreet om te gaan en binnen de vereniging te houden. 

Artikel 07: Wedstrijden in ploegverband 

Wanneer door CCF-leden, in ploegverband aan wedstrijden wordt deelgenomen, dienen deze 

ploegen volledig uit CCF-leden te bestaan om de naam CCF-ploeg te kunnen dragen. 

Gemengde ploegen, dus wanneer de ploeg bestaat uit CCF-leden en niet CCF-leden, kunnen 

niet deelnemen onder de naam van CCF-ploeg. 

De door de CCF-ploegen gewonnen trofeeën blijven te allen tijde eigendom van CCF vzw. 

Artikel 08: Kanjercompetitie 

Binnen de club CCF vzw wordt jaarlijks een kanjercompetitie gehouden. Enkel leden van 

CCF vzw kunnen aan deze competitie deelnemen. Aan de winnaar wordt een wisseltrofee 

toegekend, met vermelding van zijn naam op het kunstwerk. Deze trofee blijft te allen tijde 

eigendom van de vzw. 

De inzendingen kunnen per post of per mail worden verzonden naar het secretariaat tegen 

uiterlijk 15 januari. De beoordeling gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die er op 

volgt. 

De inzending voor de kanjercompetitie dient volgende gegevens te bevatten: 

• Naam van het clublid 

• Foto van de vangst met of zonder hengelaar 

• Opgave van vissoort, lengte en indien mogelijk het gewicht 

• Gebruikt materiaal 

• Datum en plaats van de vangst 

• Naam van eventuele getuige 

Artikel 09: (bind- en werpavonden) 

Binnen CCF vzw worden bind- en werpavonden georganiseerd. 

• De bindavonden gaan door in het clublokaal Café Palace, Markt 32, 9800 Deinze. 

• De werpavonden gaan door op de terreinen en waterpartij van Indiana Flyfishing, 

Hodelestraat 13 te 9820 De Pinte (Zevergem). 

De avonden gaan door van 20:00 uur tot 22:00 uur, eventueel gevolgd door een nabespreking. 

De datums worden door de raad van bestuur vastgelegd in een jaarprogramma, welke 

bekendgemaakt wordt via de Castinfo en de website van de club. 

Artikel 10: Kennismaking 
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Geïnteresseerde niet-leden kunnen maximum twee maal aan een bind- of werpavond 

deelnemen, ter kennismaking. Zij kunnen niet deelnemen aan uitstappen door de club 

georganiseerd. Zij zijn niet verzekerd tijdens hun aanwezigheid op de clubactiviteiten. 

 

Artikel 11: Challenge 

De club organiseert één maal per jaar een open VliegvisChallenge. De wedstrijd bestaat uit 

acht (8) beurten van vijfenveertig (45) minuten waarbij ploegen van twee (2) hengelaars 

roteren rond en op het viswater. De winnaar(s) wordt (den) bepaald door een variabele 

berekening van het aantal vissen. Er worden maximum zesendertig (36) teams van twee (2) 

hengelaars toegelaten. 

Het bestuur kan een commissie samenstellen om deze wedstrijd te organiseren en een 

wedstrijdreglement op te stellen. 

Alle niet-leden die deelnemen aan de wedstrijd worden voor de dag van de wedstrijd 

ingeschreven op de lijst van de verzekering als niet-betalende leden 

Artikel 12:(Aanvaarding Inwendig reglement) 

Door de betaling van zijn lidgeld verklaart het lid zich akkoord met het inwendig reglement 

en zijn naleving ervan 

Artikel 13: Algemene zaken 

Voor alle materie die niet uitdrukkelijk door de statuten of het huishoudelijk reglement 

worden behandeld is de raad van bestuur bevoegd. 

Artikel 14: Ledenbijeenkomst 

Eén maal per jaar wordt op uitnodiging een vergadering gehouden voor alle leden van de 

vereniging. Deze vergadering is enkel toegankelijk voor leden die hun lidgeld voldaan 

hebben. 


