Werking van de VFK vzw
De werking van de Vlaamse Federatie Kusthengelverenigingen vzw, in ’t kort VFK vzw, wordt in
goede banen geleid door de Raad van Bestuur. Deze zorgt voor de dag dagelijks uit te voeren
taken zoals verzekeringen, beheer van de website, aankoop materialen (zoals wedstrijdkaarten,
meetlatten, enz…), opmaken van de uitslagen van de wedstrijden KvB, klassementen, enz…
Voor alle zaken die te maken hebben met het sportreglement is de Sportraad bevoegd, de
sportraad wordt samengesteld met mensen van de aangesloten clubs, met name 1 persoon per
club.
Regelmatig zijn er bestuursvergaderingen waarbij de lopende zaken worden afgehandeld.
Tweemaal per jaar is er een algemene vergadering waarbij alle aangesloten clubs worden
vertegenwoordigd door 2 personen per club en waarbij ook de leden van de sportraad aanwezig
zijn.
Op het einde van het jaar (november of december) wordt een eerste algemene vergadering
samengeroepen, dit noemt men de VOORBEREIDENDE STATUTAIRE VERGADERING. Tijdens
deze vergadering kunnen alle aanwezige clubs hun opmerkingen of bemerkingen over het
afgelopen jaar bespreken, tevens wordt hier de voorlopige kalender voor de verschillende
wedstrijden van het kampioenschap van België voor het volgend jaar vastgesteld. Op deze
vergadering mag iedereen voorstellen indienen om bestaande reglementen aan te passen.
Alle voorstellen tot aanpassing van de reglementen, met uitzondering van de voorstellen die
betrekking hebben op het sportreglement, worden door de Raad van bestuur dan achteraf
besproken en indien het voorstel bijdraagt tot de goede werking van de VFK en haalbaar is, wordt
dit aangenomen.
In het begin van het volgende jaar is er dan de ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
voorafgegaan door een afzonderlijke vergadering van de SPORTRAAD waarbij de gedane
voorstellen tot aanpassing van het SPORTREGLEMENT worden besproken en goed- of
afgekeurd.
Na de vergadering van de sportraad komt iedereen dan terug samen en worden de besluiten van
de sportraad medegedeeld, hierna wordt de agenda van de vergadering verder afgewerkt.
Voor alle duidelijkheid, het is dus NIET de Raad van bestuur van de VFK die beslist over het
sportreglement maar de SPORTRAAD, met andere woorden de besturen van alle aangesloten
clubs. Zij beslissen wat er in het sportreglement wordt aangepast zoals al of niet in het water
waden, gebruik van aassoorten enz…
Het sportreglement is het reglement waarmee de deelnemers aan wedstrijden het meest te maken
krijgen, dit reglement staat op onze website. Het is dus van het grootste belang dat de leden van
de VFK dit reglement goed kennen. Als de deelnemers dan opmerkingen hebben over dit
reglement dienen ze in de eerste plaats hun eigen bestuur aan te spreken hierover en niet de
Raad van bestuur van de VFK want deze kan het sportreglement niet eigenhandig aanpassen.

