
 

 
 

ALGEMENE VERGADERING WWSV VZW - 21 APRIL 2022 

VERSLAG 

 

Locatie: Hama nv, Vantegemstraat 1, 9230 Wetteren 

Aanvang vergadering: 19u18 

 

Aanwezige bestuurders: Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, 
Lescrauwaet Alain, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter en Vanhooreweghe Bart, 
Vermast Stefaan 

Verontschuldigde bestuurders: Plasschaert Bart 

 
Aanwezige rekeningtoezichters: Glenn Liekens 

Verontschuldigde rekeningtoezichter: Goubau François 

 

Aanwezige leden: (bijlage - 1) 

Verontschuldigde leden: (bijlage - 1) 

Afwezige leden: (bijlage - 1) 
 

1. Verwelkoming 

De voorzitter opent de vergadering om 19u18 en verwelkomt de aanwezigen. 

De secretaris-generaal krijgt het woord en verwelkomt ook op zijn beurt de aanwezigen. 

Hij projecteert de slide met de data waarop de agenda, volmacht en de andere ter 

beschikbaar gestelde bestanden die online zijn geplaatst voor de leden. 

 
De samenstelling van de vergadering is als volgt: 

- Stemgerechtigde clubs aanwezig of vertegenwoordigd: 43 van de 73 

- Deze vertegenwoordigen: 465 van de 609 stemmen 

- Er zijn geen agendapunten die een 2/3 meerderheid vereisen. 

- Toegetreden clubs aanwezig: 1 van de 8 

 
De Secretaris projecteert de agendapunten die in de loop van de vergadering verder per punt 

besproken. (bijlage - 2) 
 

2. Aanduiden stemopnemers 

De Algemene Vergadering duidt Amedeo Baldoni en Pierre-Philippe Gillard aan als 

stemopnemers en zij aanvaarden deze functie. 

 
3. Verslag van de AV 22/06/2021 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 22/06/2021 werd samen met de uitnodiging aan 

de leden verzonden. Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen (bijlage 3). Het verslag werd 

unaniem goedgekeurd. 



 
 
 
 

4. Jaarverslag Bestuursorgaan over het boekjaar 2021 van WWSV vzw 

Onderstaande verslagen werden geprojecteerd en toegelicht. Op alle vragen werd er geantwoord. 

- Het verslag van het bestuursorgaan over de werking van WWSV vzw tot 31/12/2021 werd 

toegelicht door voorzitter Bart Van Hooreweghe (bijlage 4 – slide 9). Er werd bevestigd dat 

er geen bezoldigingen werden toegekend aan de bestuurders in het jaar 2021. Bij de te 

nemen beslissingen door het Bestuursorgaan waren er in het jaar 2021 geen 

belangenconflicten. Er waren eveneens geen afwijkingen van de code te noteren. 

Daarbij werd op de laatste vergadering van het jaar een zelfevaluatie uitgevoerd door de 

bestuurders. 

o De dienstverlening naar de clubs stond in grote mate in het teken van corona en het 

ethisch verantwoord sporten. 

o 2021 stond ondanks Corona ook in teken van de Olympische Spelen. 

o Samenwerking met Belgian Sailing wordt verder uitgewerkt. 

o De basiswerking, m.n. Q-cup en G-werking zijn weer opgestart. 

 
- Het verslag van het secretariaat werd toegelicht door Alain Lescrauwaet (bijlage 4 – slide 14). 

2021 werd nog steeds grotendeels gedomineerd door de corona-pandemie. Hierin heeft 

WWSV haar clubs zo goed mogelijk proberen te ondersteunen en te lobbyen voor onze sport. 

In september werden relance middelen naar de clubs doorgestort voor de deelname van 

jonge watersporters en trainingsgroepen aan wedstrijden voor 96.732 euro. In december 

werd aan de clubs die in 2020 deelgenomen hebben aan het jeugdsportproject 

Kwaliteitslabels 118.466 euro gestort. Daarnaast werd er via de beleidsfocus “Innovatie” 

tussengekomen bij de gezamenlijke aankoop van IQFoil materiaal ten bedrage van 14.900 

euro. Ook werd er op vraag van de federatie een korting van 50% op de concessievergoeding 

bekomen voor de periode van 18 oktober 2020 tot 8 mei 2021. 

Verder liggen er verschillende projecten op tafel, zoals: Kustvisie, Nieuw Sportdecreet, 

hervorming Belgian Sailing ,… Om het belang van de clubs en van de watersport te 

behartigen, blijven we ons actief inzetten in de vele werkgroepen en organen. 

 
- Het verslag van de Commissie Opleiding & Sport werd toegelicht door de medewerkers 

Tommy Maenhaut, Ellen De Nil, Dimitri Dumery en Benny Dezeure (bijlage 4 – slide 34). 

o In 2021 vonden er meer sporters de weg naar de clubs met een stijging in het 

ledenaantal tot positief gevolg. Enkel de competitieve leden zijn wat gedaald. 

o De 4 Beleidsfocussen: 

▪ Topsport 

▪ Jeugdsport 

▪ Promoten van laagdrempelig sportaanbod 

▪ De toekomst van laagdrempelige sportbeleving: innovatie 

o Projecten binnen deze beleidsfocussen: 

▪ “G-sport Focus”: Met focus op G-strandzeilen, G-golfsurfen, G-sup en G- 

zeiljachten de komende 4 jaar het aanbod in de clubs verruimen. 

▪ “Een golf van verandering” voor psychisch kwetsbare jongeren, waarbij we 

hen een broodnodige positieve ervaring geven via onze sporten. 



 

 

▪ Foil Class: De komende 4 jaar een structurele ondersteuning uitbouwen in 

50% van de erkende trainings- en scholingsclubs voor jonge wind- en 

kitesurftalenten 

▪ Geo-Peddel: In de komende 4 jaar een Geo-Peddel aanbod op minstens 1 

routenetwerk per provincie. 

o “IK watersport”: Platform voor clubs & sporters ter verzameling van het sportaanbod 

binnen de clubs.  Er komt daarbij ook een update naar 2022 toe. 

o Er werden verschillende opleidingen en cursussen georganiseerd in samenwerking met 

de VTS, ISA en RedFed. 

o Nieuwe zaken binnen de kaderopleiding: 

▪ Module 1: Algemeen gedeelte initiator is gewijzigd naar “Start 2 Coach” 

▪ Nieuw vak: Intrapersoonlijke competenties (IPC) 

▪ In 2022: Een eigen online leerplatform van WWSV (via Totara) i.s.m. de VTS. 

o Via het noodfonds zet WWSV in op de relance van de jeugdwerking in de clubs. In het 

bijzonder de deelname van jeugdteams aan wedstrijden of de organisatie van 

bovenlokale wedstrijden. Daarbij ligt er meer focus op het welzijn van jongeren, m.n. 

aandacht voor psychische weerstand (na Covid-19), gedragsregels en verplichte API. 

o Bij de topsporters werden er enkele goede prestaties van onze atleten verder belicht. 

Tijdens de Olympische Spelen van Tokyo2020 behaalde Emma Plasschaert een 4e plek 

en bekroonde ze zich in Oman als wereldkampioene in de ILCA 6. Daarnaast kon ook 

het 49erFX-team Anouk Geurts en Isaura Maenhaut zich kwalificeren voor Tokyo2020, 

waar ze 14e werden. 

o Begin juli 2021 ging Evi Van Acker van start als nieuw Sporttechnisch Directeur. 

Haar focus zal liggen op een integraal topsportbeleid. 

o Daarnaast werden de prestatieprogramma’s van de 49er Yannick Lefebvre en Tom 

Pelsmaekers & Steven Van Broeckhoven ( iQFoil ) stopgezet. Daarbij is er wel een 

ontwikkelingsprogramma van start gegaan in de iQFoil met Thomas Broucke. Hij werd 

opgenomen in Team NL met Matthieu Koops als coach. 

o Ethiek binnen de sport wordt steeds actueler, daarom is het ook van belang dat er 

binnen de sportclub ook een vertrouwenspersoon/API (aanspreek persoon integriteit) 

wordt aangesteld. Daarbij hebben al 14 clubs een erkende API-opleiding gevolgd. 

 
5. Werking Goed Bestuur 

Het verslag over Goed Bestuur werd toegelicht door secretaris generaal Carl Sabbe (bijlage 4 – 

slide 99). De globale score van Goed Bestuur van WWSV is gestegen van 94.25% naar 98,85%. In 

het jaar 2021 werd er niet afgeweken van de code Goed Bestuur. Daarnaast werd er onder meer 

actief ingezet op Ethisch Verantwoord Sport en Gezond Sporten. Daarbij werd op de laatste 

vergadering van het jaar ook een zelfevaluatie uitgevoerd door de bestuurders. 

 
6. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar van WWSV vzw 

- Het verslag van de Penningmeester werd op de informatievergadering geprojecteerd en 

toegelicht door Peter Van den Bossche. (bijlage 4 – slide 101) 

o Cijfers: 

▪ Op vorige AV-budget voor 2021: € -60.000 



 

 

▪ Effectief resultaat WWSV: € 3.380,71 positief 

▪ Resultaat WSP: € 414.92 positief 

▪ Geconsolideerd Resultaat: € 3.795,63 positief 

o Uitzonderlijk wegens Corona: 

▪ Noodfonds 1: €96.732 (wedstrijdclubs Jeugd) 

▪ Noodfonds 2: €118.466 (Jeugdsportclubs) 

▪ Tussenkomst Innovatief project: €14.900 (Aankoop iQFoil-materiaal) 

o Grootste inkomstenbron: subsidies Sport Vlaanderen 

o Grootste uitgavenpost: topsport 

o Natura sponsoring: 

▪ SsangYong: 2 wagens 

▪ Suzuki Marine: 6 motoren aan een voordelige huurprijs 

▪ Geotracer: trackers motorboten en trailers 

▪ Decathlon: kledij, prijzen en materiaal 

▪ Citymesh: camerasysteem loods en wedstrijdtrailer 

▪ Magic Marine: kledij Topsport 

- De Balans & Resultatenrekening van WWSV vzw en de Balans & Resultatenrekening van 

WSP werden tijdens de vergadering geprojecteerd en toegelicht door Alain Lescrauwaet. 

(bijlage 7 & bijlage 8). 

o Balanstotaal WWSV: € 2.566.561,28 positief 

o Resultaat Boekjaar 2021 WWSV: € 3.380,71 positief 

 
7. Verslag van de Onafhankelijk Boekhouder Fiscalist1 over het boekjaar 2021 van WWSV vzw 

Het verslag van de onafhankelijke boekhouder Refibo werd geprojecteerd en toegelicht door 

Marc Van den Dorpe (bijlage 4 – slide 111). De balans en de resultatenrekening zijn naar 

behoren verantwoord, gestaafd met de nodige bewijsstukken en vrij van betekenisvolle 

onjuistheden en afwijkingen. Hierbij zijn deze als correct verklaard. Hierop kwamen geen vragen 

of opmerkingen. 

 
8. Verslag van de Rekeningtoezichters over het boekjaar 2021 van WWSV vzw 

Het verslag van de rekeningtoezichters werd geprojecteerd en toegelicht door algemeen 

rekeningtoezichthouder Glenn Liekens (bijlage 4 – slide 113). Dit verslag verklaart dat hun 

controle geen enkele opmerking met zich meebracht. Hierop kwamen geen vragen of 

opmerkingen. 

 
9. Goedkeuring van de rekeningen 2021 van WWSV vzw, over het boekjaar afgesloten op 31 

december 2021. 

De rekeningen van WWSV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 worden unaniem 

goedgekeurd. 
 
 
 
 

 
1 Zij treden niet op als bedrijf- of commissarisrevisor 



 
 

10. Kwijting verlenen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw voor de 

vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2021. 

Er wordt door de Algemene Vergadering met unanimiteit kwijting verleend aan de bestuurders 

en de rekeningtoezichters van WWSV vzw voor het boekjaar 2021. 

 
11. Goedkeuring van het budget 2022 en goedkeuring van de ledenbijdrage van 2023. 

Het budget voor 2022 werd geprojecteerd en verduidelijkt door algemeen directeur Alain 

Lescrauwaet. De penningmeester, Peter Van den Bossche, verduidelijkt op zijn beurt de 

ledenbijdrage van 2023. (bijlage 4 – slide 117) 
 

Voor het jaar 2023 wordt de ledenbijdrage bepaald op: 

- Familiaal hoofdlid: € 23,80 

- Gezinslid woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid: € 8,40 

- Jeugdlid tot en met 25 jaar: € 13,50 

De bovenvermelde bedragen worden eind 2022 nog geïndexeerd. 

Het ontwerp van begroting van 2022 en de ledenbijdragen van 2023 worden unaniem 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

 
12. Verkiezing van 3 bestuurders. 

Secretaris generaal Carl Sabbe neemt het woord en licht de kandidaturen van de 

bestuursmandaten toe. De heren Alain Lescrauwaet en Christoph Poignie zijn beiden uittredend 

en herkiesbaar in overeenstemming met Art. 4.1 van de statuten. Ewald Deloof is uittredend en 

stelt zich niet opnieuw kandidaat. Er werd daarnaast nog één andere kandidatuur ontvangen 

van Nick Moerman. 

Na de stemming worden Christoph Poigny en Alain Lescrauwaet herbenoemd met 100% van 

stemmen en dit voor een periode van 4 jaar. Ook werd de kandidatuur van Nick Moerman 

unaniem goedgekeurd voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de algemene 

vergadering van 2026. 

 
13. Benoeming van de rekeningtoezichters voor controle van het boekjaar 2022. 

De heren François Goubau en Glenn Liekens stellen zich opnieuw kandidaat om hun mandaat als 

rekeningtoezichters te verlengen voor één jaar. Beide kandidaturen werden unaniem 

goedgekeurd. 

 
14. Aanvaarding nieuwe leden – ontslagen. 

Er zijn geen ontslagnemende leden. 

Oesterdam Boardriders Club was al vast lid en heeft de vraag gesteld aan het Bestuursorgaan 

om toegetreden lid te worden van WWSV. Bij stemming werd de verandering naar toegetreden 

lid unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 



 
 

15. Varia – vragen 

Er werden geen bijkomende vragen gesteld op de Algemene Vergadering van 21/04/2022. 

 
16. Slotwoord van de Voorzitter 

De Voorzitter bedankt ex-bestuurder Ewald Deloof voor zijn jarenlange inzet voorde federatie. 

De Voorzitter bedankt verder ook de sponsors, vrijwilligers, personeelsleden en bestuurders 

voor hun inzet gedurende het voorbije jaar. 

De voorzitter bedankt eveneens de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 

20u56. 

 
 
 
 
 

 
Bart Van Hooreweghe Carl Sabbe 

Voorzitter Secretaris-generaal 



Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van 

Donderdag 21/04/2022 te Hama in Wetteren 

Bijlage - 1 Gent, 21 april 2022 
 

 

Aanwezige clubs: 

− Anemos Heist Beachclub vzw 
− Brugse Zeil- en Yacht Club vzw 

− Del Mare vzw 

− Hofstade Zeilclub vzw 

− Koksijde Yacht Club vzw 

− Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging vzw 

− Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort vzw 

− Nievdonckse Watersportvereniging vzw 

− ‘O Neill Beachclub vzw 

− Ostend Sailing vzw 

− Royal Belgian Naval Reserve Club vzw 

− Royal Belgian Sailing Club vzw 

− Royal Sand Yacht Club vzw 

− Royal North Sea Yacht Club vzw 

− Royal Yacht Club België vzw 

− Sand Yacht Club Oostduinkerke vzw 

− Sodipa Galgenweel vzw 

− VYNieuwpoort vzw 

− Watersport Oostende Spuikom vzw 

− Watersportkring v/d Luchtmacht Nieuwpoort vzw 

− Watersportkring v/d Luchtmacht Vilvoorde vzw 

− Willebroekse Watersport Club vzw 

− Windekind vzw 

− Windhaan vzw 

− Windsurfclub Alleman vzw 

− Windsurfing Deinze vzw 

− Windsurf Vereniging Gent vzw 

− Zeil- en Surfclub Broechem vzw 

− Zeil- en surfclub Gavermeer Harelbeke vzw 

 
Clubs met volmacht: 

− De Vrije Noordzeezeilers 
− Kempische Windsurfclub Mol vzw 

− Masurfspot vzw 

− Noord Limburg Maas vzw 

− Oesterdam Boardriders Club vzw 

− Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer vzw 

− Port Aventura 

− Side Shore Surfers vzw 

− Surfing Elephant vzw 

− Twins Club Bredene vzw 



− VVW Hazewinkel vzw 
− VVW Turnhout 

− Windsurfing De Winge vzw 

− Yacht Club Scaldis vzw 

 
Afwezige clubs: 

− Antwerps Zeilcentrum Noordkasteel vzw 

− De Spits 

− Europe Sailing Team vzw 

− Icarus Surfclub Zeebrugge vzw 

− Inside-Outside vzw 

− Knokke Sports vzw 

− Miramar 

− Pelican School vzw 

− Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw 

− Royal Yacht Club Oostende vzw 

− Sint Niklase Watersportvereniging vzw 

− Sirocco Zeilclub vzw 

− Surfclub Heusden vzw 

− Unified Sailing Belgium vzw 

− VVW Galgenweel vzw 

− VVW Kelchteren vzw 

− VVW Lokeren vzw 

− VVW Westende vzw 

− VVW Zutendaal vzw 

− Watersport Vereniging van de Dijlestreek vzw 

− Windsurfing Club Sirocco vzw 

− Windsurfing Hazewinkel vzw 

− Zeil- en Surflcub Maasmechelen vzw 

− Z.C. De Krab vzw 

 
Verontschuldigde clubs: 

− BISC vzw 
− Koninklijke Liberty Yacht Club vzw 

− Koninklijke Nuclea Yacht Club Mol vzw 

− Surfers Paradise vzw 

− Watersportclub Absolut vzw 

− Zeilclub Marine vzw 

 
Aanwezige toegetreden clubs: 

− Model Yacht Club Limburg vzw 

 
Verontschuldigde toegetreden clubs: 

− Sodipa Watersport vzw 



Afwezige toegetreden clubs: 

− Belgian Mini Yacht Club vzw 
− Lommelse Vliegervrienden 

− Medical Yacht Club vzw 

− Sailcenter Limburg vzw 

− Sailing Venues vzw 


