Het bekomen van een vergunning om te vissen op Oasis
Karpervissers moeten VBK-lid zijn en betalen 100 euro voor een jaarvergunning.
Het geld kan vanaf heden worden gestort op rekeningnummer 001-3936356-75.
Als vermelding : Vergunning Oasis 2017, vergeet ook naam, adres, telefoonnummer en nummerplaat
niet te noteren!
Met de aanvraag van een jaarvergunning voor Oasis verklaar je u akkoord met de huidige reglementen.

Karperreglement Oasis

Art.1:
De karpervissers dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement

Art.2:
De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van een karper moet tot een absoluut minimum beperkt
worden en is bovendien gebonden aan volgende voorwaarden:
Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een DEGELIJKE onthaakmat.
Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren (meten, onthaken,
wegen en fotograferen)
Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale bewaarzak, het gebruik van LANGWERPIGE types
MET RITS is VERPLICHT!
Geen andere type zak mag hiervoor gebruikt worden.
Bovendien mag elke bewaarzak slechts 1 karper bevatten.
Iedere karpervisser dient ook in het bezit te zijn van een ruime weegzak.
Het transport van een karper van of naar de waterkant moet steeds gebeuren met behulp van de onthaakmat.
Zie bijlage "Het gebruik van een bewaarzak"

Art.3:
Het zakken van een vis: kijk uit met de stenen of uitsteeksels waar de karperzak aan vast kan komen te zitten.

Art.4:
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij na lijnbreuk de vis in gevaar komt.

Art.5:
Het landen van een vis dient te gebeuren met een groot genoeg schepnet.

Art.6:
Naast het gebruik van boten is ook het gebruik van telegeleide boten strikt verboden. Niet naleving
hiervan leidt tot uitsluiting.

Art.7:
In het kader van de inventarisering moeten ALLE gevangen vissen van beide zijden gefotografeerd worden
en maandelijks gemeld worden aan Alijn Danau te mailen: vbk_alijn@skynet.be
Huishoudelijk reglement Oasis

Art.1:
Het vissen op Oasis is toegestaan vanaf de boord van het water met maximum 2 hengels. Gezien de
beperktheid van de stekken gelieve rekening te houden met de andere vissers.
Het belemmeren van andere hengelaars kan leiden tot sancties.
Het V.B.K.-bestuur kan bij uitzondering gebruik maken van een boot dit enkel om werken uit te voeren.

Art.2:
Om lid te worden moet men bereid zijn de huidige reglementen na te leven. Het jaarlijks lidgeld dient
vooraf betaald te worden.

Art.3:
Door reglementen wordt niet alleen verstaan de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging, maar ook de geldende reglementen die op het domein rond de vijver van toepassing zijn.

Art.4:
Het jaarlijks lidgeld is als volgt samengesteld:
- 100 euro vergunning Oasis
- 35 euro VBK-lidgeld (verplicht)
Deze tarieven blijven verschuldigd gans het jaar door, om het even welk tijdstip van het jaar de aansluiting
betaald is. Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden door het bestuur V.B.K.-Oasis.

Art.5:
GEVANGEN VIS MOET DIRECT TERUGGEZET WORDEN, met uitzondering van paling en karper waarbij
het karperreglement van toepassing is.

Art.6:
De vereniging is niet verantwoordelijk voor wandaden van de leden aan de vijver, andere gebruikers van vis
en / of oeverrecht. De leden zelf zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen daden en zullen bij eventuele
geschillen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

Art.7:
Leden die door woorden of daden de vereniging benadelen, twist of tweedracht zaaien, kunnen
door het bestuur gedagvaard worden. Herhaling kan leiden tot uitsluiting.

Art.8:
De leden moeten alle gevallen van 'niet naleven' van de geldende reglementen onmiddellijk melden aan
één van de bestuursleden of controleurs.

Art.9:
Er bestaan geen voorbehouden plaatsen (vaste
stekken). Eerst komt, eerst vist.

Art.10:
Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers en/of
oevervegetatie. De aanwezige fauna en flora moet te allen tijde gerespecteerd worden.

Art.11:
Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te gooien. Vuilnis op
de hengelplaats dient op voorhand verwijderd te worden, zo niet wordt dit geacht afkomstig te zijn van
de hengelaar zelf. Eigen vuilnis dient mee naar huis te worden genomen! Wie zijn grote behoefte doet is
verplicht dit op te kuisen en zeker geen uitwerpselen te laten liggen. Een schop om de uitwerpselen te
begraven is dan ook verplicht mee te nemen, ook gebruikt w.c. papier mag niet achtergelaten worden.

Art.12:
De hengelaar dient altijd zijn vergunning en identiteitskaart bij zich te hebben en te tonen als de controleur
hierom vraagt. Bij inbreuken kan de directe toegang tot het water ontzegd worden.

Art.13:
Het is verboden eender welke vissoort uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming van V.B.K.OASIS- bestuur.

Art.14:
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door V.B.K.-bestuur
worden beslecht.

Inbreuken op de geldige reglementen of daden die de vereniging onder enige vorm schade kunnen
berokkenen kunnen op voordracht van het bestuur tot directe uitsluiting leiden.

Art.15:
De Algemene Raad kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in onderhavig reglement.

Art.16:
Het is toegelaten voor leden van de vis club om met hun voertuig tot aan de vis stek te rijden en daar te
laten staan tijdens de vissessie. De voertuigen mogen echter geen belemmering of hinder vormen voor
andere oevergebruikers. Bezoekers dienen hun wagen op de daar voorziene parkeerplaatsen
achter te laten. Indien vergunninghouders niet vissen dienen ze eveneens de wagen op de parkeerplaatsen
achter te laten dit om de aanwezige vissers niet te storen (kantvisserij).

Art.17:
Het is ten strengste verboden kampvuur te maken. Het is tevens verboden om een BBQ op te bouwen door
gebruik te maken van stenen van de werf. BBQ blijft wel toegestaan doch enkel met de daartoe voorziene
toebehoren.

Art.18:
De hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten worden (obstakelrijke oeverzone)
Opgemaakt te Oudenaarde 02/12/2008
Nachtreglement Oasis

Art.1:
Onder nachtvissen wordt verstaan de tijdspanne tussen zonsondergang en zonsopgang.

Art.2:
Het nachtvissen mag absoluut geen aanleiding geven tot geluid- of lichtoverlast voor andere hengelaars en / of
omwonenden.

Art.3:
Als nachtverblijf zijn enkel overdekte paraplu's in schutkleuren of bivies toegestaan. Mobilhomes of caravans
zijn absoluut verboden.

Art.4:
Nachtvissen onder de 16 jaar is enkel toegestaan onder begeleiding van een meerderjarige.

Art.5:
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waardoor de snoek levensbedreigende schade kan
oplopen.
Vissen met levend aas is wel toegestaan doch enkel met de takelmethode.
Vissen met kunstaas is toegestaan.
Raak gevangen snoek nooit aan met een droge vod,dit om de slijmlaag niet te beschadigen. Gevangen snoek
dient direct terug gezet te worden, TOTAAL MEENEEMVERBOD!!!
VBK-vzw Afdeling Oasis
Contactpersonen Oasis:
Voorzitter
Vande Populiere Jerry
Puistraat 50- 9700 Oudenaarde
GSM: 0473/224 671

e-mail: jerryvdp@hotmail.com

Secretaris/penningmeester
't Kindt Etienne
Klaverstraat 12 - 8000 Brugge
Tel 050/33 97 96 – GSM: 0476/413 516

e-mail:VBk etienne@telenet.be
Visserijwachters:
Alijn Danau

Place A L' Aulnoit 7
7980 Ellezelle
Tel: 068/64 67 69
0474/23.03.72

Veeckman Tim
Monseigneur Lambrechtstraat 47
9700 Oudenaarde
Tel: 0498/45 94 51
mail: tim.veeckman@telenet.beVan Steenbrug
Verstraeten Kris
Grimbergen 25
9700 Oudenaarde
tel: 0474/82 21 37
Mail : verstraetenkris@outlook.com
Declercq Andrew
Reytstraat 46
9700 Oudenaarde
Tel: 0479/22 86 62
Mail : andrewdeclercq@hotmail.com

Jan De Cooman
Nederkouterweg 16
9400 Ninove
tel: 0476/41 64 20
mail : jandecooman@hotmail.com

INFO
Aangezien "Oasis" steeds meer belangstelling geniet in het karperwereldje ziet het bestuur zich genoodzaakt
enkele aanpassingen door te voeren van het reglement.
De witvis/roofviskaart wordt afgeschaft, de formule gastvisser(dagtickets) wordt eveneens afgeschaft. Artikel
20 (kinderen onder de 12 jaar) is eveneens geschrapt.
Er zal tevens strenger toegezien worden op het naleven van het reglement, het bestuur zal bijkomende
controles uitvoeren op het gebruik van degelijke onthakingsmatten en op reglementaire bewaarzakken. Het
gebruik van visvriendelijke montages kan niet genoeg benadrukt worden !
Het opruimen van afval is ook een doorn in het oog.
Bij overtredingen zal men effectief verbaliseren m.a.w. de eerste keer verwittiging, tweede keer zal de
vergunning ingetrokken worden.
Per jaar zullen er maar 2 fish-ins toegestaan worden.
Gelieve dan ook de vijver vrij te houden op deze datum ( visverbod)
Op de VBK-site zal melding gemaakt worden van het aantal uitgeschreven vergunningen.

