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De ondergetekenden,
Voorzitter:
Wilfried Lauwers, Uitbreidingsstraat 39, 2845 Niel
Ondervoorzitter
/penningmeester: André Proost, Bisschoppenhoflaan 307/4, 2100 Deurne
Secretaris:
Gustaaf Van Gastel, Eikenstraat 183, 2840 Reet
Verklaren bij deze een vereniging zonder winstoogmerk op te richten volgens de wet van
27 juni 1921 (hierna VZW -wet) met de hiernavolgende statuten:

ART . 1 : NAAM en VESTIGING: De vereniging draagt de naam "Koninklijke Verenigde
Lijnvissers" afgekort tot K.V.L of KVL
De club is gevestigd aan de Landbouwstraat te Niel, en ressorteert onder het gerechtelijk en
Arrondissement Antwerpen, alle stukken voorgeschreven door de VZW wet worden
neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van
het voornoemd gerechtelijk arrondissement.
De club is opgericht in 1921, kan haar leden laten vissen op de vijvers (3) eigendom van de
gemeente Niel, en besteed haar inkomsten, voortspruitend uit de lidgelden, sponsering en
ontvangsten via het clubhuis, aan de visserij in haar algemene vorm en aan het onderhoud
van de vijvers en de clublokalen.

ART . 2 : DOEL van de vereniging is:
a) het bevorderen en promoten van de hengelsport als sportieve en ontspannende
recreatie voor de aangesloten leden en hun naaste familieleden.
b) het behartigen van de belangen van de vissers, aangesloten bij onze vereniging.
De belangen behandelen o.a. het pachten van de vijvers, het in stand houden van, -en het
bevorderen van de visstand, het milieubewustzijn aanscherpen en vooral zo veel mogelijk
kansen scheppen om aan onze leden een gezonde en verantwoorde sportvisserij aan te
bieden.

ART . 3 : LEDEN EN LIDGELDEN:
Volwaardige leden van de vereniging kunnen zijn, alle personen die de leeftijd van 12 jaar
hebben bereikt.
Jongeren, jonger dan 16 jaar, moeten om lid te worden beschikken over een
verantwoordelijke persoon (peterschap). De vereniging kent in haar rangen: ereleden, leden
seniors, leden veteranen, leden dames, jeugdleden en leden van verdienste.
De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur door gebruik van
het aanvraagformulier.
Het K.V.L. lidgeld bedraagt:
a) Aanvaarding als nieuw lid: 60€
b) Jaarlijkse ledenbijdrage : Senior 50€ Dame, Veteraan, Mindervalide 45€
Junior 40€
Ereleden betalen dezelfde bijdrage.
Leden van verdienste, zijn die personen die wegens bijzondere prestaties, 50 jaar of meer
lidmaatschap, kunnen ontheven worden van bijdrage. (door goedkeuring van bestuur).
Leeftijden: Junior is men tot en met het jaar waarin men 16 jaar wordt.
Veteraan wordt men in het jaar dat men 60 jaar wordt.
Men ontvangt jaarlijks, na aanbetaling, een nieuwe lidkaart.
Bij ontslag of uitsluiting wordt het lidgeld NIET terugbetaald.

ART.4: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN:
4.1. Het lidmaatschap geeft de leden recht:
a) te vissen op de clubvijvers (wanneer zie Art 7.2.)
b) gebruik te maken van de clubfaciliteiten.
c) deel te nemen aan de door de club georganiseerde wedstrijden en ander vermaak
d) ieder lid heeft het recht mistoestanden en/of bedrog aan te klagen en heeft beperkt
recht controle uit te voeren tijden het hengelen.
4.2. Het lidmaatschap verplicht de leden tot:
a) het naleven van dit reglement in al zijn artikels.
b) de opvolging en uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten.
c) tijdige betaling van de lidgelden en eventuele boetes.
d) het bijwonen van de ledenvergaderingen.
e) elk lid dient minstens 2 (twee) dagen per seizoen te komen werken (2 x 8 uur)
f) het op keurige wijze parkeren van wagen of ander voertuig op de voorziene plaatsen.
g) het correct behandelen van fauna en flora.
h) zich strikt houden aan het aanvaardbaar sociaal gedrag.

ART.5: BESTUUR / Bestuursbevoegdheid:
1) De vereniging wordt bestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit: één
voorzitter, één ondervoorzitter, één schatbewaarder, één secretaris en minimum
vier bestuursleden.
Men kan bestuurslid worden door kandidaatstelling en aanvaarding door het
regerende bestuur.
De taken der bestuursleden worden onderling afgesproken en uitgevoerd.
Het bestuur kan tijdens manifestaties bijgestaan worden door leden welke hun
medewerking verlenen uit vrije wil.
De helft van het bestuur is jaarlijks automatisch uittredend en herverkiesbaar.
2) Het bestuur is bevoegd om de nodige stappen te ondernemen om de goede
werking van de club te verzekeren.
De vereniging wordt buiten de club vertegenwoordigd door tenminste twee
bestuursleden (eventueel bijgestaan door gewone leden).
Het bestuur onderzoekt en beslecht alle geschillen en bepaalt de te nemen sancties.
Te erge overtredingen kan leiden tot uitsluiting.
Het bestuur (de vereniging) aanvaardt, behoudens de aansprakelijkheid ingevolge de
wetgeving, geen aansprakelijkheid bij ongevallen of letsels van welke aard ook aan
één of meerdere leden overkomen, bij verlies of beschadiging van andermans goed
of eigendom.
Het bestuur sluit de nodige wettelijke verzekeringen af om de leden tegen risico’s te
beschermen.

ART.6: VERGADERINGEN
Men maakt onderscheid tussen 3 soorten vergaderingen nl.:
1) Algemene ledenvergaderingen: deze worden 2 maal per jaar gehouden, data worden
vermeld op de wedstrijdkalender.
2) De in principe maandelijks gehouden bestuursvergaderingen: leden die menen
voorstellen of klachten kenbaar te moeten maken, kunnen op eigen vraag of op
bestuursvraag deel nemen aan dit deel van de vergadering. Vragen kunnen ook via de
ideeënbus doorgespeeld worden. De afspraken en notities van een bestuursvergadering
zijn niet noodzakelijk openbaar te maken voor de leden.
3) Bijzondere of speciale vergaderingen: kunnen door het bestuur uitgeroepen worden of
door aanvraag van minstens de helft van de leden. In deze gevallen worden alle leden
schriftelijk en/of per mail uitgenodigd.
Algemeen: De besluitvorming in bestuursvergaderingen gebeurt door gewone meerderheid
van stemmen en meestal schriftelijk als het om personen gaat.

ART.7: VISSEN

Algemene reglementering:
7.1. KVL beschikt momenteel over 3 vijvers (in pacht de gemeente Niel).
Deze vijvers zijn: - vijver 1: smalle put gelegen links t.o.v. het clubhuis.
- vijver 2: gelegen vóór het clubhuis. (deels wedstrijdvijver)
- vijver 3: wedstrijdvijver, gelegen rechts t.o.v. het clubhuis.
7.2. Men mag vissen op de vijvers 1 en 2 na de jaarlijkse visuitzetting zonder gebruik
te maken van een leefnet. Na de visuitzetting is het 2 weken verboden te vissen op vijver 3.
De openingswedstrijd op vijver 3 is de eerste wedstrijd die voorkomt op de viskalender.
Vis voor comsumptie mag NIET worden meegenomen, om gezondheidsredenen.
Bij officiële wedstrijden is het niet toegelaten op de betreffende wedstrijdvijver(s) recreatief
te vissen, noch op de aanliggende oever van de betreffende vijver. Raadpleeg daarom
steeds de wedstrijdkalender.
7.3. Toegelaten vistuigen:
a) voor de recreatieve visser: 2 handlijnen of 1 handlijn + 1 werphengel of 2 werphengels.
b) voor wedstrijdvissen 1 handlijn, max 9.50m lang, vast topeinde of rekker, slag vrij.
Het gebruik van 2 KVL (of meer) nylon leefnetten is verplicht tijdens wedstrijden. De
deelnemer zorgt zelf voor leefnetpinnen.
7.4. Sportief vissen is geen vissen in een leefnet zetten (tenzij tijdens een wedstrijd
uiteraard)
7.5. Snoekvissen (= vissen op snoek, snoekbaars, baars en paling met levend aas of
kunstaas) Is enkel toegestaan vanaf de “opening snoekseizoen” dewelke wordt bepaald in
de loop van het jaar, mogelijk met een wedstrijd (meestal vermeld op de kalender), en loopt
tot eind februari van het volgende jaar. Tijdens de snoekwedstrijd mag er met 2
werphengels gevist worden.
7.6. Voederen: Voor de recreatie visserij is het voederen in principe vrij, behoudens
voederen met gekleurde maden en mosselen, dit is verboden. Aan de haak is het aas vrij
behalve het gebruik van gekleurde maden, mosselen en levende aasvis buiten de periode
waarin mag gevist worden op snoek (zie 7.5.) Het voederen tijdens een wedstrijd is eigen
aan deze wedstrijden en wordt bepaald in de wedstrijdreglementering of via het clubbord.
7.7. Plaatsnummers op wedstrijden: gebeurt door loting. Ten laatste 1 uur voor de
wedstrijd worden de nummers gestoken. De plaats van de hengel is juist op het gestoken
nummer! In principe wordt er recht vooruit gevist, in beperkte mate “schuin” vissen is
toegelaten, misbruiken kunnen en zullen bestraft worden door het bestuur. De visser blijft
bij het inhalen, drillen en scheppen van de vis op zijn visplaats!

7.8. Clubwedstrijden: Op de wedstrijdkalender (jaarlijks uitgegeven) staan alle
geplande wedstrijden vermeld, de leden zijn vrij om aan deze wedstrijden al dan niet deel
te nemen.
Wijzigingen tijdens het seizoen kunnen enkel na goedkeuring of aankondiging om dringende
redenen door het bestuur. (Wordt aangekondigd in de kantine)
7.9. Dames, junioren en invaliden mogen tijdens KVL wedstrijden in beperkte mate
geholpen worden. Bij eventuele vangst van roofvis mogen zij ook geholpen worden bij het
onthaken van de vis.
7.10. Na de wedstrijden moet men aanwezig zijn bij het wegen van zijn gevangen vis.
In regel kapt de visser zelf het leefnet zonder pin in het weegnet. Het dient vermeden te
worden dat er meer dan 20 kg vis in één net zit. Bij overgewicht (= meer dan 20kg in één
net) wordt het automatisch afgerond op 20 kg. De vis in het weegnet telt, bij afwezigheid op
het moment van de weging worden achteraf geen klachten meer aanvaard.
De visser brengt na de weging zijn gebruikte netten terug, en hangt ze keurig op in ’t
nettenkot.
7.11.Visweging na de wedstrijd : Het bestuur (wedstrijdleiding) zal per wedstrijd 4
deelnemers aanduiden om deel uit te maken van de weegploegen. Men is er aan gehouden
om deze hulp uit te voeren.
7.12. Snoek en snoekbaars gevangen op clubwedstrijden tellen niet mee voor het
klassement en dienen onmiddellijk onthaakt en direct teruggezet te worden, teneinde de
overlevingskans van deze vissen te vergroten.
7.13. Gedregde levende vis = vissen die niet in de bek gehaakt worden, tellen mee
voor het klassement. De visser moet bij het drillen van gedregde of zware vissen ervoor
zorgen dat de andere vissers niet gestoord worden. Niet naleving kan aanleiding geven tot
klacht en/of uitsluiting.
7.14. Wie tijdens een wedstrijd zijn plaats verlaat moet zijn hengel uit het water
halen.
7.15. Wedstrijduren: Alle begin- en eindtijden worden gegeven door fluit- of
hoornsignaal.
Tijdens de pauze is het verboden te voederen. De aanvang van een wedstrijd staat vermeld
op de wedstrijdkalender.

7.16. Vissen “onder ons”: zijn wedstrijden onder clubleden, die enkel kunnen
gehouden worden na goedkeuring van het bestuur. De wijze van vissen wordt op voorhand
besproken.
Vrijetijdsvissers: Op voorhand geplande donderdagen (eventueel woensdagen
wanneer donderdag op een feestdag valt) worden er wedstrijden vervist, volgens een
reglement goedgekeurd door het bestuur – in principe vissen onder code “B” (zie verder),
en onder toezicht van minstens één bestuurslid.
7.17. Wedstrijdreglementering kan verschillen van wedstrijd tot wedstrijd: win tijdig
informatie in!

ART.8: AANSPRAKELIJKHEID LEDEN:
- Ieder clublid wordt geacht jaarlijks minstens 2 dagen (bij voorkeur op door het
bestuur vooropgestelde zaterdagen) te komen helpen bij het onderhoud van de vijvers
en/of het clubhuis.
- Ongegronde opmerkingen en klachten tegenover andere leden en bestuursleden
kunnen gesanctioneerd worden.
- Alle overtredingen tegen de artikels uit dit reglement zijn vatbaar voor sancties.
Het bestuur bepaalt de straf- of sanctie voor die leden die hun verantwoordelijkheid niet
willen opnemen.
- Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen gerief. Ieder lid parkeert zijn voertuig
correct en is er verantwoordelijk voor.
- Voor het toebrengen van schade aan de instelling (clubhuis en/of visserij) is men
eveneens persoonlijk verantwoordelijk.

ART.9: ALGEMENE BEPALINGEN
- De KVL lidkaart is strikt persoonlijk, en dient op vraag ieder moment getoond kunnen
worden.
- Adreswijzigingen dienen tijdig bij het bestuur (secretariaat) bekend gemaakt worden.
- Ideeën en voorstellen dienen schriftelijk bij het bestuur worden binnengebracht of via de
ideeënbus.
- De deelname aan de door de club ingerichte evenementen is voor de leden geheel
vrijblijvend, schrijft men toch in voor een deelname aan een geplande activiteit, en is men
hierop afwezig dan is men eraan gehouden de inschrijvingskosten (=deelnamekosten) te
betalen. (voor viswedstrijden zie aparte regeling!)
- Voorvallen, toestanden, niet beschreven in de statuten zullen door het bestuur bekeken
en besproken worden. De genomen besluiten dienaangaande hebben kracht tot uitvoering.
- Ieder lid is er aan gehouden deze statuten en reglementeringen te kennen en te volgen.
- Artikels in dit reglement kunnen wijzigen als de gemeente Niel ons andere gedragsregels
zou opleggen.

ART. 10: REGELING CLUBKAMPIOENSCHAP:
Op de wedstrijdkalender zijn de 8 wedstrijden met de vaste hengel, uitsluitend
vervist onder de eigen leden van KVL en op onze eigen vijvers, meetellende voor het
clubkampioenschap, aangeduid.
De uitslag van elke aldus aangeduide wedstrijd is bepalend voor het eindklassement: al deze
wedstrijden worden vervist onder code “B”. Bij elke van deze wedstrijden wordt vijver 3,
verdeeld in 2 sectoren, 1 voor het riet (kant ESKIMO) en 1 er voorbij.
Iedere deelnemer krijgt punten; 15 voor de reekswinnaars, 14 voor de tweede,… de 15e en
alle volgende krijgen nog 1 punt.
Dagrangschikking: uitslag op hoogste gewicht per sector voor de dagprijs, ongeveer
1 op 2 deelnemers heeft een dagprijs (sectoren in mekaar geschoven).
Extra prijs voor de eerste junior, eerste dame en bijkomende prijzen voor de veteranen in
het dagklassement.
Ingeschreven maar niet aanwezig is min 5 punten naast boete (zie verder).
Algemene rangschikking: De punten van de zes beste wedstrijden worden samengeteld en
geven het eindtotaal.
Bij gelijke punten primeert het totale gewicht van de meetellende deelwedstrijden.
Om een prijs te bekomen in de algemene rangschikking, dient men aan minimum 5
wedstrijden te hebben deelgenomen en principieel aanwezig te zijn op de prijsuitdeling.

ART. 11: WEDSTRIJDVISSEN ALGEMEEN:
Algemene richtlijnen:
- Wedstrijdvijver: meestal vijver 3, mogelijk vijver 2. Bij deelname van 30 vissers voor een
wedstrijd kunnen vijvers 2 en 3 gelijktijdig ingeschakeld worden.
Men vist dan in 3 sectoren , 2 sectoren op put 3 en één sector op put2, met invoering van
een puntensysteem 1 voor iedere sectorwinnaar, 2 voor iedere 2de enz. bij gelijke punten
bepaalt het gewicht de betere plaats in het eindklassement.
- Het gebruik van KVL leefnetten (eigen pinnen) is verplicht op ALLE wedstrijden. Per
deelnemer zal er 0,5€ worden aangerekend, te betalen bij het afhalen van het
wedstrijdnummer.
Vreemde clubs betalen het zelfde bedrag + daghuur vijver.
- Is men ingeschreven en toch afwezig op een wedstrijd , dan zal een boete geheven worden
van 12,50€ te betalen vóór deelname aan de volgende wedstrijd. Deelname aan een
volgende wedstrijd is niet mogelijk alvorens de boete betaald is.

- Wegens omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd moet tijdig gemeld
worden aan de wedstrijdleiding. In normale omstandigheden kan dit tot 2 ½ uur voor de
wedstrijd (dit kan telefonisch op de telefoon/GSM van een wedstrijdleider).
- Wedstrijden (met klassement over meerdere wedstrijden) Vis wegkappen tijdens of na
wedstrijd betekent uitsluiting uit het dag- en eindklassement. Voor criteriums kan men de
volgende wedstrijd enkel meevissen voor het dagklassement.
- Afhalen prijs: men wordt geacht aanwezig te zijn op de prijsuiteiking.
- Wedstrijdregels: Afhankelijk van het soort wedstrijd kan de manier van vissen verschillen.
Zie hiervoor de wedstrijdkalender of het clubbord of het voor die specifieke wedstrijd
opgestelde reglement. Ter info: code “A” = pieren en/of ver de vase toegelaten in het
voeder, code “B” pieren en/of ver de vase NIET toegelaten in het voeder.
- Klachten op een wedstrijd moet grondig geformuleerd zijn, en bevestigd worden door de
nodige getuigen.
***********************
*** SPORTIVITEIT BLIJFT TROEF !***
***********************

SUCCES
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