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TITEL A: OVER HET DOEL EN HET SECTIE- 
REGLEMENT VAN DE SECTIE VISSEN 

 

Art. 1: Het doel van de sectie Vissen is het sportvissen te bevorderen, door haar leden de mogelijk‐

heid te geven zich door training te verbeteren in deze edele sport. Dit door middel van: 

 organisatie van wedstrijden met zowel een sportief als een recreatief karakter; 

 het houden van controle op het viswater en haar omgeving; 
Hierbij is het ook de bedoeling dat het sportvissen in het algemeen aangenamer gemaakt wordt. 

 

Art. 2: De organisatie van de sectie wordt vastgelegd door dit sectiereglement. Het wordt goedge‐

keurd  door  de  Raad  van  Bestuur  van  Koninklijke  Nuclea  vzw.  Wijzigingen  moeten  steeds  in 

overeenstemming blijven met de statuten en het inwendig reglement van Koninklijke Nuclea vzw en 

door de Raad van Bestuur van Koninklijke Nuclea vzw goedgekeurd worden. Elk  lid van de sectie 

Vissen moet over een kopie van dit sectiereglement beschikken. Een kopie ervan zal steeds ter in‐

zage liggen in het secretariaat van Koninklijke Nuclea vzw 

 

Art. 3: Door het feit van hun lidmaatschap, aanvaarden de leden het sectiereglement van de sectie 

Vissen. Zij onthouden zich van elke activiteit die in conflict zou kunnen zijn met de tekst en met de 

goede bedoeling van dit sectiereglement. 

 

TITEL B: OVER DE ALGEMENE VERGADERING 
 

Art. 4: Onder "Algemene Vergadering" verstaat men een gewone of buitengewone bijeenkomst 

der leden van de sectie Vissen. Deze wordt voorgezeten door de commissaris, of in zijn afwezigheid 

door de voorzitter. 

Art. 5: De Algemene vergadering: 

 verkiest de leden van het sectiebestuur ter vervanging van de ontslagnemende leden; 

 keurt het activiteitenverslag, voorgesteld door het sectiebestuur, goed; 

 drukt door stemming haar mening uit over elk probleem dat door het sectiebestuur voorgelegd 
wordt. 

 

Elk lid kan één of meerdere onderwerpen aan de agenda van de Algemene Vergadering laten toe‐

voegen door schriftelijk, ten laatste vijf dagen voor de Algemene Vergadering, het sectiebestuur op 

de hoogte te brengen. 
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Art. 6 De Algemene Vergadering heeft beslissingsrecht. Haar beslissingen worden genomen met 

gewone meerderheid van stemmen; enkel zijn geldig de stemmen der werkelijk aanwezige  leden 

van de sectie Vissen. De afwezige leden worden verondersteld de genomen beslissingen te aanvaar‐

den. 

 

Art. 7: De "Gewone" Algemene Vergadering" wordt jaarlijks georganiseerd, elke laatste donderdag 

van de maand november om 19.30 uur in de vergaderzaal van Koninklijke Nuclea vzw.  

 

Art. 8: Een "Buitengewone" Algemene vergadering mag op elk ogenblik bijeengeroepen worden, 

hetzij op beslissing van het sectiebestuur, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke aanvraag van 

een  lid van de  sectie Vissen, gericht aan het  sectiebestuur, en medeondertekend door minstens 

twintig leden van de sectie. 

 

Art. 9: De agenda van Algemene Vergadering is te raadplegen op het secretariaat van Koninklijke 

Nuclea vzw of op de website van Koninklijke Nuclea vzw ten laatste tien werkdagen voor de vastge‐

legde datum. 

 

TITEL C: OVER HET SECTIEBESTUUR 
 

Art. 10: De sectie Vissen wordt bestuurd door een sectiebestuur. Het sectiebestuur verzekert het 

algemeen beheer van de sectie Vissen; stelt de activiteitenkalender op en verzekert de uitvoering 

ervan en stelt jaarlijks de budgetaanvraag op. De beslissingen in het sectiebestuur worden genomen 

met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen  is de stem van de commissaris 

doorslaggevend. 

 

Art. 11: Het sectiebestuur heeft het recht wijzigingen aan te brengen aan het sectiereglement van 

de sectie Vissen. Elk voorstel tot wijziging moet echter minstens twee derde van de stemmen beko‐

men van de Algemene Vergadering, alvorens ze aan de Raad van Bestuur van Koninklijke Nuclea vzw 

kan worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Art. 12: Het sectiebestuur bestaat uit zes leden van de sectie: een commissaris, een  voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester en twee werkende leden. De leden van het sectiebestuur, gekozen 

door de Algemene Vergadering met uitzondering van de commissaris, zijn gekozen voor twee jaar. 

Jaarlijks, op de gewone algemene vergadering, wordt de helft der zetels herkiesbaar gesteld. Ont‐

slagnemende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.  
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Art. 13: Elk lid van de sectie Vissen mag zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het sectie‐

bestuur. De leden die wensen in het sectiebestuur te zetelen ter vervanging van een ontslagnemend 

lid, moeten hun kandidatuur schriftelijk aan de commissaris richten voor de Algemene Vergadering. 

 

Art. 14: Er kan een vervroegd einde gesteld worden aan het mandaat van een lid van het sectiebe‐

stuur, door beslissing met meerderheid van stemmen van dit sectiebestuur: 

 wanneer het lid op herhaalde wijze en zonder wettige reden, verwaarloost deel te nemen aan de 
vergaderingen van het sectiebestuur, en alzo zijn gebrek aan belangstelling toont voor de activi‐
teiten van de sectie; 

 ten gevolge van woorden of daden welke de goede faam van de sectie kunnen benadelen. 
Een lid kan op elk ogenblik een einde stellen aan zijn mandaat door zijn ontslag schriftelijk in te die‐

nen bij de commissaris. 

 

Art. 15: Wanneer een functie van het sectiebestuur vrij komt voor het einde van het mandaat, kan 

een lid van de sectie, met meerderheid van stemmen van het sectiebestuur, aangenomen worden 

om het onderbroken mandaat voort te zetten tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze 

vrije functie voegt zich dan bij de andere drie normaal vrijkomende functies. 

 

Art. 16: De leden van het sectiebestuur verkiezen de persoon die de functie van commissaris zal 

uitoefenen met gewone meerderheid van stemmen. De verkozen persoon wordt door het sectiebe‐

stuur voorgesteld aan de Raad van Bestuur van Koninklijke Nuclea vzw. De commissaris zit al de 

vergaderingen van de sectie voor, en in het bijzonder de vergaderingen van het sectiebestuur. Daar‐

enboven vervult hij al de taken die hem opgelegd zijn door de statuten en inwendige reglementen 

van Koninklijke Nuclea vzw. 

 

Art. 17: De voorzitter wordt verkozen onder de leden van het sectiebestuur met gewone meerder‐

heid van stemmen. De voorzitter staat de commissaris bij in de uitvoering van zijn taken; in afwezig‐

heid van de commissaris vervangt hij deze op vergaderingen en activiteiten van de sectie. Wanneer, 

om het even welke reden, een vervroegd einde gemaakt wordt aan het mandaat van de commissaris, 

dan is het de voorzitter die aan de Raad van Bestuur van Koninklijke Nuclea vzw voorgesteld wordt 

voor de functie van commissaris tot het einde van het mandaat. 

 

Art. 18: De secretaris wordt verkozen onder de leden van het sectiebestuur met gewone meerder‐

heid van stemmen. Hij houdt het administratief werk van de sectie bij.  

 

Art. 19: De penningmeester wordt verkozen onder de  leden van het sectiebestuur met gewone 

meerderheid van stemmen. Hij volgt de budgettaire toestand van de sectie op, houdt het kasboek 
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van de sectie bij en geeft rekenschap van de staat van de goederen vermeld op de inventaris van de 

sectie Vissen. Hij rapporteert regelmatig aan de verantwoordelijke bestuurder i.v.m. de budgettaire 

toestand en de inventaris. 

 

TITEL D: OVER DE ACTIVITEITEN EN VISWATER 
 

Art. 20: leder lid van de sectie Vissen wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de activiteiten zoals 

algemene vergaderingen en wedstrijden. Tijdens de geplande activiteiten  (viswedstrijden) zijn de  

visplaatsen op de Argentine voor de ganse dag voorbehouden voor de deelnemers aan de viswed‐

strijd. In geval van belangrijke onderhoudswerken en verfraaiing, waarvoor het akkoord van de Raad 

van Bestuur van Koninklijke Nuclea vzw nodig is, wordt de verantwoordelijke bestuurder uitgeno‐

digd. 

 

Art. 21: In haar hoedanigheid van eigenaar van de domeinen wordt het visrecht bepaald door het 

SCKCEN en de VITO. Het beheer van dit visrecht delegeren ze naar Koninklijke Nuclea vzw, die op 

haar beurt het beheer doorgeeft aan de sectie Vissen. Hieruit volgt duidelijk dat de sectie Vissen niet 

alleen kan bepalen wie wel en wie niet mag vissen op de waters van de domeinen van het SCKCEN 
en de VITO, maar ook waar wel en waar niet, wanneer wel en wanneer niet en hoe wel en hoe niet. 

Daarentegen behoudt de Raad van Bestuur het recht om eventuele beslissingen van de sectie Vissen 

te herroepen.  

 

Het SCKCEN houdt zich ook het recht voor betreffende de controle op dit visrecht op haar domein. 

Naar gelang de ernst van de situatie kan het SCKCEN besluiten om op externe versterking beroep 
te doen. Bij de leden van de sectie Vissen die geconfronteerd worden met onregelmatigheden op of 

rond de viswaters van het SCKCEN wordt er op aangedrongen om vooral niet zelf in te grijpen maar 

om  zo  snel mogelijk  (telefonisch)  contact op  te nemen met de Bijzondere Veldwachter  van het 

SCKCEN of de bewakingsdienst van het SCKCEN om de feiten te melden. Uiteraard dient elke 

kandidaat visser zich in orde te stellen met de Belgische wetgeving betreffende het sportvissen en 

moet hij (zij) beschikken over een geldig visverlof. 

 

Art. 22:  Van elk lid van de sectie Vissen wordt verwacht dat hij of zij de wetgeving betreffende de 

riviervisserij en de toepassing ervan in de Vlaamse provinciën kent en toepast. Hetzelfde geldt voor 

de boswetgeving. 

 

Art. 23: Als viswater heeft de sectie Vissen het volgende tot haar beschikking: 
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1° -  De Argentine: Het is een gesloten viswater: enkel twee, van viszeven voorziene buizen 

verbinden de Argentine met het staatswater via de Congovaart. Het vissen op de Argentine  is 

uitsluitend voorbehouden aan de leden en de genodigden van de sectie Vissen. De dagen dat er 

wedstrijden zijn voorzien  is de Argentine volledig voorbehouden voor deze wedstrijden. Elk  lid 

ontvangt een kalender met de data van deze wedstrijden. 

 

2° - De Congovaart en de grote lagune: Dit water dat in verbinding staat met staatswa‐

ter (Kempisch kanaal), en volledig tot het domein van het SCK•CEN behoort, is ook beschikbaar 

voor al de leden van de sectie Vissen en al haar genodigden. De Congovaart en grote lagune zijn 

ook beschikbaar voor de leden van de sectie Vissen om vanuit een boot te vissen. Vissen op de 

Congovaart en de grote  lagune vergt naast het Nuclea‐lidmaatschap ook een visverlof van het 

Vlaams gewest 

 

In bijlage aan dit inwendig reglement van de sectie Vissen bevindt zich een ingekleurd plan van het 

domein van het SCKCEN en de VITO. De plaatsen waar nooit gevist mag worden, ook niet tijdens 

viswedstrijden, zijn met een rode kleur aangeduid. Het betreft hier: 

 

Aan de Argentine: het kleine vijvertje afgesloten van de Argentine, gelegen ten zuidoosten van 
de Argentine; 
 

Aan de Congovaart: 

o het visrecht behoort toe aan de eigenaar van de oevers (SCKCEN en VITO) en dus niet 
de bewoners. Bewoners van de oevers die wensen te vissen vanuit hun tuin kunnen dit 
alleen als lid van de sectie Vissen van Koninklijke Nuclea vzw; 

o rechteroever tussen de meest westelijk gelegen villa en de monding van de Congovaart 
in het Kempisch kanaal; 

o linkeroever tussen de twee bruggen ter hoogte van de kleine lagune, beter gekend als 
het “Strandje”; 

 

De Kleine Lagune: beter gekend als het “Strandje” zelf ‐ zie ook Art. 24 hierna; 
 

De BR3 lagune: de kleine lagune ter hoogte van de BR3; 
 

Aan de Grote Lagune:  

o linkeroever van de grote lagune ter hoogte van de atletiekpiste rond het voetbalveld; 
o onder de hoogspanningslijnen voor wat betreft het vissen met werphengels; 
o de noordelijke oever ter hoogte van het Balmattdomein; 
o de grote  lagune zelf voor wat betreft de bootvissers,  tijdens activiteiten van de sectie 

Yachting (zeilen, surfen en waterski). De sectie Yachting zal tijdig haar activiteitenkalen‐
der bekend maken aan de sectie Vissen. 
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o Tijdens de activiteiten van de sectie Yachting is het verboden te vissen of lijnen uit te va‐
ren met een telegeleide boot in de zones gebruikt door de sectie Yachting. 

o Het bevaren en bevissen van de skipiste  is ten allen tijden ten strengste verboden. De 
bevestigingslijnen en boeien van de skipiste mogen niet gebruikt worden om vislijnen 
aan te bevestigen.  Indien vislijnen zich rond de bevestigingslijnen vastzetten, moeten 
deze onmiddellijk volledig verwijderd worden. 
 

Uiteraard moet de privacy van de bewoners van de residentiële wijk liggende tussen de Congovaart 

en  het  Kempisch  kanaal,  specifiek  de  privacy  van  de  bewoners  van  de  rechteroever  van  de 

Congovaart  gerespecteerd blijven. 

 

Nieuwe steigers mogen gebouwd worden op de Grote Lagune mits voorafgaande schriftelijke toe‐

stemming van het sectiebestuur. De sectie “Vissen” wordt eigenaar van de gebouwde steigers. 

Alle leden van de sectie ‘Vissen’ hebben het recht om vanop de gebouwde steigers te vissen. De stei‐

gers moet echter voor iedereen toegankelijk blijven, dwz dat de steigers niet op slot mogen.   

De gebouwde steigers op de  lagune worden  jaarlijks gecontroleerd op veiligheid door de haven‐

meester die dit rapporteert aan het sectiebestuur. Niet veilige en vervallen steigers zullen worden 

verwijderd.  

 

Art. 24 : De Kleine Lagune (het Strandje voor het Club‐House SCK●CEN) is volgens een besluit van 

de Bestendige Deputatie  van 25.08.88  (referentie ND 2/53038), niet  te beschouwen als  viswater 

("zwemwater kan geen viswater zijn"). 

 

Art. 25: Het is verboden om langs de viswaters en in de bossen vuur te maken. Ook het gebruik van 

verwarmingstoestellen is verboden (zowel verwarmingstoestellen op gas als op olie of andere brand‐

stoffen). Behalve het maken  van  vuur,  is ook barbecueën  verboden  langs de  viswaters  en  in de 

bossen. 

 

Art. 26 : Er wordt van de vissers verwacht dat ze tevens de natuur beschermen, zowel wat bomen 

en struiken op de oevers betreft. Daarom zal streng opgetreden worden tegen personen die papier, 

plastic, drankblikjes e.d. laten rondslingeren. 

 

D.1 – ARGENTINE 
 

Art. 27: Op de Argentine is het gebruik van een leefnet alleen nog toegelaten tijdens viswedstrij‐

den; dit naar aanleiding van een studie die aangetoond heeft dat het gebruik van zulke leefnetten 

het ontstaan van schimmels en van visrot door kwetsuren in leefnetten bevordert. 
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Art. 28: Gezien het feit dat het viswater van de Argentine privé eigendom is, is er geen wettelijk 

verplichte sluiting tijdens de paaitijd. Het sectiebestuur kan echter te allen tijde besluiten de sluiting 

toch toe passen, bijvoorbeeld bij het visuitzetten om de vis te laten gewennen aan zijn omgeving,. 

 

D.2 – CONGOVAART & LAGUNE 
 

Art. 29: De controle op de naleving van de reglementen en het bewaren van de goede orde op de 

Congovaart en de lagune wordt door het sectiebestuur gedelegeerd naar de opzichters gedefinieerd 

in bijlage aan het sectiereglement. Het sectiebestuur stelt deze opzichters aan, welke onder leiding 

van de havenmeester de controles uitvoeren. 

 

Art. 30: Alle leden mogen vanuit een boot vissen. Elke opvarende moet lid zijn van de sectie “Vis‐

sen”. 

Vissen vanuit Zodiak of andere opblaasbare boten, die  langs de oever  te water worden geladen, 

wordt NIET toegestaan. 

De boten van de sectie Vissen mogen enkel afgemeerd worden in de vissershaven. Leden die wen‐

sen hun boot elke visbeurt te vervoeren, moeten tevens lid zijn van de sectie Yachting en moeten 

hun boot telkens op de Yachting laden en lossen. Hiervoor kan bij de commissaris van de sectie Vis‐

sen  of  bij  de  havenmeester  een  document  bekomen worden  dat  kan  getoond worden  aan  de 

commissaris van de sectie Yachting zodat deze laatste weet dat het lid met alles in orde is. Alleen 

leden die dit document kunnen voorleggen zullen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de 

sectie Yachting. Dubbelleden van de secties Vissen en Yachting die de infrastructuur van de sectie 

Yachting wensen te gebruiken voor het te water laten van hun vissersboot, moeten het sectieregle‐

ment van de sectie Yachting naleven. Meer specifiek wordt verwezen naar punt  ‘IV. Vissersboten’ 

van het betreffende reglement. 

 

Er wordt van de vissersboten geëist enkel met lage snelheid (<= 5km/u) de verplaatsingen te doen 

op de Congovaart en de grote lagune en tevens respect te hebben voor andere sportactiviteiten. Bij 

herhaalde overtredingen met betrekking tot deze snelheid kan elk lid van de sectie ‘Vissen’ melding 

maken bij het sectiebestuur. 

 

Elk jaar wordt, in samenspraak met de verschillende secties en de verantwoordelijk bestuurders, het 

aantal toegelaten boten in de vissershaven en yachting bepaald door het sectiebestuur.   
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Alle boten dragen het nummer dat hen jaarlijks door de havenmeester wordt toegewezen, en dat 

tevens verwijst naar een wel bepaalde plaats aan de aanlegsteiger. Alle onderhoudswerken van de 

infrastructuur ter beschikking gesteld door Koninklijke Nuclea vzw vallen ten laste van de sectie Vis‐

sen.  

De bootvissers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, de boot en alle opvarenden. 

De Koninklijke Nuclea vzw en de sectie Vissen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

diefstal, ongevallen, beschadiging en persoonlijk letsel. 

 

Vanuit het sectiebestuur worden volgende, niet‐limiterende, adviezen gegeven: 

a)  Elke boot heeft best voor elke opvarende, reddingsmateriaal met voldoende vlotvermogen 

aan boord, 

b)  Elke boot bezit best voldoende vlotvermogen, dat toelaat de opvarenden te dragen  ingeval 

van omkantelen, 

c)  Het dragen van een  reddingsgordel met voldoende vlotvermogen wordt  sterk aangeraden 

voor alle kinderen beneden 12 jaar, en voor de opvarenden van een enkele boot op de lagune. 

 

Het uitvaren van lijnen is alleen toegestaan met telegeleide bootjes. Alle andere manieren om lijnen 

uit te varen zijn verboden.  

 

Art. 31: Tijdens het vissen met een boot is het betreden van de oevers aangegeven op het plan ten 

strengste verboden. 

 

Art. 32: De vissershaven moet door de gebruikers ervan onderhouden worden, meer bepaald de 

orde en netheid van de boten, het onderhoud van de aanlegsteigers, de omheining en het terrein in 

het algemeen valt onder de verantwoordelijkheid van de bootbezitters. De boot moet in goede staat 

in het water liggen. Half gezonken boten kunnen uit het water worden genomen. Boten van leden 

die hun boot na aanmaningen niet in orde houden kunnen worden verwijderd uit de haven. De ha‐

venmeester houdt toezicht en rapporteert elke  inbreuk aan het sectiebestuur. De aanlegplaatsen 

voor boten en de oevers die verboden zijn voor vissers zijn aangeduid en beschreven op het plan in 

bijlage, en maakt deel uit van dit sectiereglement. Het origineel van dit plan bevindt zich in het se‐

cretariaat van Koninklijke Nuclea vzw. 

 

Art. 33: Ieder lid kan slechts beschikken over één ligplaats in de vissershaven, op voorwaarde dat 

er een vrije ligplaats is. Indien er geen vrije ligplaats is, wordt een wachtlijst aangelegd en beheerd 

door de havenmeester. Deze wachtlijst zal in volgorde van aanmelding afgewerkt worden.  
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Per aanlegplaats in de vissershaven wordt er één kast voorzien in de loods. Een booteigenaar kan 

hiervan gebruik maken indien gewenst. Per boot wordt er mits betaling van een borgsom één sleutel 

van de loods en van de omheining aan de booteigenaar afgeleverd. 

 

Leden die gebruik maken van een  ligplaats, zijn een extra  infrabijdrage verschuldigd. Het bedrag 

ervan kan jaarlijks herzien worden door het sectiebestuur en wordt, na goedkeuring door de Raad 

van Bestuur van de Koninklijke Nuclea vzw, bekendgemaakt op de website van Nuclea. De infrabij‐

drage wordt jaarlijks aangerekend bij de hernieuwing van het sectie lidmaatschap. 

 

Om aanspraak te maken op een eerder toegekende  ligplaats dient het  lidgeld en de  infrabijdrage 

betaald te zijn voor eind februari wil men het recht behouden op de toegekende ligplaats. Na deze 

termijn zal de ligplaats doorgegeven worden aan de volgende  in de wachtlijst en verliest men het 

recht op de eerder toegekende ligplaats. 

 

Iedere booteigenaar kan hoogstens één extra persoon laten registreren als medevisser. Deze mede‐

visser moet in orde zijn wat betreft lidmaatschap en vergunningen. 

De booteigenaar moet steeds aanwezig zijn bij iedere visbeurt met zijn boot. 

 

Indien een booteigenaar niet meer wenst te vissen, moet zijn boot zo vlug mogelijk verwijderd wor‐

den, en vervalt het recht van de medevisser. 

 

Het doorverkopen van een boot geeft de koper geen recht op de aanlegplaats waar deze boot gele‐

gen is. Indien er geen vrije plaatsen meer zijn, wordt de koper naar de wachtlijst verwezen. 

 

Art. 34: De zones waar nachtvissen verboden is, staan ingekleurd op het plan in bijlage. Het nacht‐

vissen per boot is verboden tussen 2 uur na zonsondergang en 2 uur voor zonsopgang. 

 

Art. 35: De opzichters houden toezicht op de afgemeerde boten in de vissershaven. Indien bij be‐

paalde boten onvoldoende onderhoud gebeurt, zal de havenmeester de eigenaar schriftelijk op de 

hoogte brengen. Indien geen gehoor gegeven wordt aan deze oproepen, zal de betrokken boot na 

een aangetekend schrijven op de kant gelegd worden. 

 

Art. 36: De vissers dienen ten alle tijden respect te tonen voor medevissers en de omgeving. Het 

hinderen van andere vissers, bijvoorbeeld door het uitwerpen van lijnen, lawaaihinder en drankmis‐

bruik, wordt aanzien als een overtreding.  
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Er wordt verwacht van elke visser dat deze respect heeft voor visplaatsen van andere vissers. 

 

TITEL F: SANCTIES 
 

Art. 37: Alle overtredingen van het sectiereglement of vernielingen, nalatigheden, vervuilingen en 

misbruiken die vastgesteld worden door leden worden onmiddellijk gemeld aan het sectiebestuur. 

 

Art. 38: Het sectiebestuur zal op haar beurt de klacht behandelen en, afhankelijk van de ernst van 
het geval, het advies inwinnen van de verantwoordelijke bestuurder betreffende de eventueel te ne‐

men strafmaatregel. 

 

Art. 39: Indien beslist wordt dat een overtreding gesanctioneerd wordt met uitsluiting betekent 

dit dat de gesanctioneerde het recht verliest deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de 

sectie Vissen, inbegrepen het individueel vissen op het viswater van de sectie Vissen. De periode van 

uitsluiting die in de sanctie vastgesteld wordt vangt aan met de dag dat de overtreder in kennis wordt 

gesteld van de sanctie. 

 

Art. 40: Een gastheer of gastvrouw die de bezoekerskaart niet heeft ingevuld voor elke visbeurt 
met een genodigde verliest het recht om gedurende het lopende jaar nog gasten uit te nodigen en 

levert de bezoekerskaart in bij het secretariaat van Koninklijke Nuclea vzw. Het sectiebestuur kan 

besluiten tot uitsluiting voor het lopende jaar. Indien de gastheer of gastvrouw de gast niet verge‐

zelt, wordt de  lidkaart van de gastheer of gastvrouw en de bezoekerskaart door het secretariaat 

ingetrokken.  

 

Art. 41: Elke betwisting van een sanctie wordt schriftelijk aan het secretariaat gemeld. In dit geval 

zal het sectiebestuur, samen met de verantwoordelijke bestuurder de Raad van Bestuur om bindend 

advies vragen. 
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