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REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 
 

Dit reglement bevat een aantal regels en bepalingen die moeten helpen om de werking van de VFK 

in goede banen te leiden.  Deze regels en bepalingen mogen niet strijdig zijn met de bindende voor- 

schriften van de wet of van de statuten van de VFK. 

Wijzigingen aan het reglement van interne orde kunnen door de raad van bestuur worden opgesteld, 

doch dienen ter bekrachtiging te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. 

 
Aangepast na de algemene vergadering van 15 januari 2022 

 
HET SPORTBESTUUR 

 
1) Het sportbestuur wordt samengesteld uit leden van de, bij de VFK aangesloten, clubs met name 

één lid per aangesloten club. 

 

2) De leden van het sportbestuur worden verkozen door de algemene vergadering voor de duur van 

één jaar.  Zij zijn automatisch herverkiesbaar en hun mandaat kan dan ook telkens door de 

algemene vergadering verlengd worden. 

 

3) Het sportbestuur wordt voorgezeten door de sportdirecteur van de VFK.  In geval van zijn 

afwezigheid wordt hij vervangen door de voorzitter van de raad van bestuur. 

 

4) Bevoegdheden van het sportbestuur : 

 

a) Opmaken, wijzigen of uitbreiden van de wedstrijdreglementen van de VFK. 

b) Oplossen van geschillen ivm de verschillende wedstrijdreglementen van de VFK. 

c) De sportdirecteur bijstaan bij het opmaken van de uitslagen van wedstrijden tellend voor 

het K.v.B. en de selectiewedstrijden. 

d) Zelf voorstellen indienen tot aanpassing van de wedstrijdreglementen. 

e) Mede beslissen over het behandelen van een klacht ten opzichte van een deelnemer aan 

de wedstrijden tellend voor een klassement van de VFK of een interlandenwedstrijd. 

f) Toezicht houden op het correct toepassen van de wedstrijdreglementen van de VFK. 

 

5) Ieder lid van het sportbestuur beschikt over één stem. 

 

6) Wanneer een lid van het sportbestuur niet kan aanwezig zijn op een vergadering kan hij/zij zich 

laten vervangen door een lid van dezelfde club of een ander lid van het sportbestuur. Elk lid kan 

evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.  De vervanging moet gebeuren door middel 

van een schriftelijke volmacht af te geven aan de voorzitter van het sportbestuur voor aanvang 

van de vergadering.  In geen geval kan een volmacht gegeven worden aan een lid van de raad 

van bestuur van de VFK. 

 

7) Voor een geldige vergadering van het sportbestuur dienen minstens twee derden van de leden 

aanwezig te zijn, de voorzitter niet meegeteld.  Indien de vergadering niet beschikt over een 

tweederde aanwezigheidsquotum, bezit de eerstvolgende vergadering de volledige beslissings-

bevoegdheid ongeacht het aantal aanwezige mandatarissen. 

 

8) Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (= de helft + één, 

onthoudingen worden niet meegeteld).  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of 

zijn vervanger doorslaggevend. 
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9) Wanneer de voorzitter of leden van het sportbestuur betrokken partij zijn in een geschil, dienen 

zij zich bij een stemming te onthouden en de zaal te verlaten. 

 

10) De leden van het sportbestuur hebben geen enkele bevoegdheid ten opzichte van derden, deze 

bevoegdheid is enkel voorbehouden aan de raad van bestuur. 

 

11) De beslissingen van het sportbestuur zijn bindend voor de duur van minstens 3 jaar en voor 

zover ze binnen hun bevoegdheden blijven. 

 

12) Een beslissing van het sportbestuur kan in uitzonderlijke gevallen worden herroepen en opnieuw 

ter stemming aan het sportbestuur worden voorgelegd doch enkel wanneer dit unaniem op een 

algemene vergadering wordt beslist. 

 

13) Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat wordt afgegeven aan elk lid van de raad 

van bestuur en aan alle leden van het sportbestuur.  Het verslag wordt opgemaakt door de 

voorzitter van het sportbestuur of zijn vervanger. 

 

 

STRAFMAATREGELEN 

 

1) Procedure 

 

Tijdens een wedstrijd moet iedere klacht zo vlug mogelijk aan de steward, een lid van de raad 

van bestuur of een lid van het sportbestuur, gemeld worden.  De klacht zal genoteerd worden op 

de deelnemerskaart van de vermoedelijke overtreder en ondertekend worden door de aanklagers.  

De steward zal de vermoedelijke overtreder hiervan op de hoogte brengen.  Alle betrokkenen, 

aanklagers en vermoedelijke overtreders, dienen zich na de wedstrijd bij de raad van 

bestuur/sportbestuur van de VFK te melden teneinde hun versie van de feiten kenbaar te maken 

aan een jury bestaande uit de aanwezige leden van het sportbestuur.  Een foto van de overtreding 

gemaakt met de GSM of smartphone mag gebruikt worden als eventueel bewijsstuk.  De jury zal 

onmiddellijk beraadslagen en een beslissing nemen over het al dan niet sanctioneren van de 

(vermoedelijke) overtreder.  Indien één van de betrokkenen niet kan aanwezig zijn na de 

wedstrijd, dient hij/zij zijn GSM nummer door te geven aan de steward zodanig dat hij/zij de 

feiten al dan niet kan bevestigen.  Indien nodig zal het sportbestuur zich daarna in een 

eerstvolgende vergadering uitspreken nopens de strafmaat. 

 

2) Strafmaatregelen 

 

a) WAARSCHUWING 

 

In geval van bekend slecht gedrag, van niet naleving der statuten of wanneer de belangen van 

de VFK of één van zijn leden geschaad worden, kan een lid van de VFK een 

WAARSCHUWING krijgen.  Een waarschuwing wordt uitgesproken door de raad van 

bestuur eventueel in samenspraak met het sportbestuur. 

 

b) DECLASSERING 

 

In geval tijdens een wedstrijd het sportreglement wordt overtreden en de klacht wordt door 

het sportbestuur als bewezen geacht dan zal de overtreder onmiddellijk geschrapt worden uit 

het dagklassement en zal hij voor de betreffende wedstrijd dus geen punten krijgen, ook niet 

als hij lid is van een clubteam. 
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c) SCHORSING 

 

i) Na een waarschuwing kan een deelnemer worden geschorst ingeval van het niet naleven 

van de modaliteiten vastgelegd in de waarschuwing. 

ii) Het plegen van fraude tijdens een wedstrijd kan een directe schorsing tot gevolg hebben.  

De duur van de schorsing wordt uitgesproken door het sportbestuur en dit ter gelegenheid 

van een geldige vergadering van het sportbestuur.  De schorsing gaat onmiddellijk in na 

de uitspraak. 

 

Het secretariaat van de VFK geeft kennis van de beslissing van het sportbestuur door middel 

van een aangetekende brief aan de betrokken deelnemer. 

 

d) SCHORSING BIJ INTERLANDENWEDSTRIJDEN 

 

Wanneer een lid van het VFK-team dat deelneemt aan een interlandenwedstrijd, zonder 

geldige reden weigert om aan een wedstrijd deel te nemen of een wedstrijd vroegtijdig 

verlaat, dan zal deze deelnemer geschorst worden voor deelname aan de interlanden-

wedstrijden voor een periode van 3 (drie) jaar. 

 

e) Bij een klacht in het kader van dopinggebruik, bij de visser, en/of grensoverschrijdend 

gedrag, zal deze, via Sportvisserij Vlaanderen, overgemaakt worden aan het Vlaams 

Sporttribunaal, welke deze klacht ten gronde zal behandelen. Onder grensoverschrijdend 

gedrag wordt geweld, pesterijen, seksueel gedrag, misbruik en kindermishandeling begrepen. 

Een dergelijke klacht kan individueel direct neergelegd worden bij de Aanspreekpersoon 

Integriteit (API) van Sportvisserij Vlaanderen en of rechtstreeks bij het Vlaams 

Sporttribunaal. 

 

SPONSORING 

 

1) De VFK voorziet een financiële tegemoetkoming aan de teams die deelnemen aan een 

wereldkampioenschap, hetzij voor landenteams of voor clubteams.  Er wordt tevens een 

financiële tegemoetkoming voorzien voor de individuele deelnemers aan het WK voor duo’s. 

 

2) A) De financiële tegemoetkoming voor zowel clubteams als het landenteam bij deelname aan een 

wereldkampioenschap bedraagt 50€ per persoon (max 6 personen), ongeacht of dit WK doorgaat 

in België, of in het buitenland. Wanneer een deelnemer van het geplaatste team zich laat 

vervangen door een deelnemer die niet ingeschreven was voor de selectieprocedure, dan kan de 

vervanger geen sponsoring ontvangen. 

 

B) De financiële tegemoetkoming voor deelnemers aan het WK voor duo’s bedraagt 50€ per 

persoon, ongeacht of dit WK doorgaat in België of in het buitenland. Deelname aan het WK duo 

kan enkel gebeuren door een duo die is ingeschreven voor de selectieprocedure van dit WK. Er 

kan geen lid van een duo vervangen worden voor deelname aan het WK. 

 

3) De VFK voorziet een financiële tegemoetkoming aan de leden en de coach van het VFK-team dat 

deelneemt aan de interlandenwedstrijd doch enkel in geval de wedstrijd doorgaat in het 

buitenland.  Deze financiële tegemoetkoming bedraagt € 50,00 per deelnemer en coach. Iedere 

deelnemer moet ingeschreven zijn voor de selectieprocedure van deze interlandenwedstrijd. 
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4) De deelnemers en de coach aan het WK landenteams en aan de interlandenwedstrijd ontvangen 

eveneens de VFK-kledij voor zover ze deze nog niet bezitten.  De VFK-kledij bestaat uit een 

VFK-polo of T-shirt en een VFK windjack.  De VFK-kledij kan slechts éénmaal gratis bekomen 

worden, bijkomende polo’s of windjack’s kunnen eventueel gekocht worden aan de door de raad 

van bestuur vastgesteld prijs en indien voorradig. 

 

5) De deelnemers en de coach aan het WK landenteams ontvangen ook een officiële das en een 

badge voor zover ze deze nog niet bezitten.  Ook deze das en badge zijn éénmalig gratis te 

bekomen.  De deelnemers aan een WK landenteams moeten zich duidelijk kenbaar maken dat ze 

voor het Belgische Team deelnemen aan dit WK, de badge en de das moeten ze kenbaar bij hun 

kledij gebruiken. 

6) De deelnemers en de coach aan de interlandenwedstrijden en aan het WK landenteams moeten de 

VFK-kledij dragen bij de officiële openings- en sluitingsplechtigheden van de evenementen.  

Wanneer het WK landenteams doorgaat in een tropisch of subtropisch land dan mogen de 

deelnemers wat kledij betreft, afwijken van de VFK normen doch moeten steeds als nationaal 

Belgisch team herkenbaar blijven, de teamleden moeten ook allen dezelfde kledij dragen. 

 

7) Sponsoring sportvisserij vlaanderen : 

 

Het aanvragen van een eventuele financiële tegemoetkoming voor eender welk WK gebeurt enkel 

en alleen door de Raad van bestuur VFK (normaal door de penningmeester). Op dit moment kent 

sportvisserij vlaanderen dit enkel toe voor het nationale WK landen team die VFK uitstuurt. 

We bekijken naar de toekomst toe als dit voor andere WK’s (Duo’s, Clubteams) eventueel ook 

mogelijk zal zijn. Indien we dit als Rvb bekomen, wordt dit op dat moment toegekend aan de 

juiste discipline. 

Enige uitzondering zijn bij world games : op dat moment gaat WK landen en WK Duo  

tegelijkertijd door en wordt de eventuele sponsoring toegekend door sportvisserij vlaanderen 

verdeeld over de teams die dan gelijktijdig naar de world games worden uitgestuurd door VFK. 

De verdeling gebeurt tevens door de Rvb. 

 

TEAM COACH 

 

Keuze van de teamcoach : 

 

Bij interlandenwedstrijden wordt de coach aangeduid door de raad van bestuur van de VFK. 

De coach voor de teams die deelnemen aan een WK, wordt door de deelnemende teams zelf 

gekozen. 

 

Vervanging van een teamlid : 

 

Wanneer een lid van het VFK-team dat deelneemt aan de interlandenwedstrijd, door onvoorziene 

omstandigheden niet kan deelnemen aan de wedstrijd, dan wordt hij/zij vervangen door de volgende 

in de (individuele) uitslag van selectieproeven van het jaar voordien. 

Indien deze omstandigheden zich echter voordoen in het buitenland of er rest nog onvoldoende tijd 

om de nodige maatregelen te nemen voor vervanging door de volgende in de uitslag, dan zal de 

officiële coach als reserve fungeren. 

Wanneer een lid van het nationale team dat deelneemt aan het WK landenteams, door onvoorziene 

omstandigheden niet kan deelnemen aan het WK of één of meerdere wedstrijden van dit WK, dan 

wordt hij vervangen door de teamreserve, is er geen teamreserve dan wordt hij vervangen door de 

teamcoach. 

 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 januari 2023. 


