WWSV vzw: Verslag Bestuursorgaan 23-03-2021
Aanwezige bestuurders:

Verontschuldigd:
Genodigden:

De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Fransen
Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart, Poignie
Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart,
Vermast Stefaan
Dumery Dimitri

1. De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het agenda wordt goedgekeurd (volmacht).
De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 02/02/2021 worden unaniem
bekrachtigd.
2. a) Project Ostend Sailing
(voorstelling project, prioriteitenlijst)
Ostend Sailing wil via de topsportinfrastructuur subsidies een aanvraag indienen. Dergelijke
aanvraag omhelst het principe dat topsporters dergelijke centra benutten. Na uitvoerige
bespreking beslist het bestuursorgaan unaniem dit project te ondersteunen mits voldaan
wordt aan volgende voorwaarden:
 Wenslijst WWSV moet zoveel als mogelijk uitgevoerd worden. Zeker de prioritaire
voorwaarden moeten aanwezig zijn.
 Kosteloos gebruik van de infrastructuur door WWSV Topsport
 Gebruik van de faciliteiten volgens plan dat vooraf vastgelegd wordt door de
topsportwerking per periode van 6 maanden.
 100 uur gebruik is een minimum en geen beperking, groei in uren en activiteiten moet
mogelijk zijn.
 Geen verdere contact name trainers/atleten voor opmaak dossier. Het WWSVstandpunt is gedragen door haar atleten en trainers.
b) Stand van zaken Technisch Directeur
(Vacature TD)
De heer Jan Ingelbeen en de heer Peter Van den Bossche geven toelichting.
Het bestuursorgaan geeft mandaat aan de onderhandelaars om het contract af te sluiten.
c)Algemene Vergadering
Het bestuursorgaan beslist om de Algemene Vergadering WWSV op 22 juni 2021 te houden.
d) Wijziging Intern Reglement WWSV
(Intern Reglement Clean, Intern Reglement met wijzigingen)
Het gedetailleerd overgangsrooster voor de benoeming van bestuurders werd uit het Intern
Reglement geschrapt en de verwijzing naar het Algemeen Tuchtreglement bij klachten over
inbreuken tegen de gedragscodes werd toegevoegd.
Het bestuursorgaan beslist unaniem om de aanpassingen goed te keuren.
e) Wet op de pleziervaart
Heel wat zaken in de nieuwe wet hebben een negatieve impact op de werking van clubs en
de vrijwilligers. Na discussie over de verdere aanpak wordt beslist om te wachten na het
overleg met het kabinet om verdere acties te voeren. De directeur zal de te bespreken nota
doorsturen naar de leden van het Bestuursorgaan.
3. Data volgende vergaderingen
Vergaderschema:
 Algemene Vergadering VSF 30/03/21
 Algemene Vergadering WWSV: 22/06/21
 RvB mei: 25/05/2021
 RvB september: 14/09/2021
 RvB december: 07/12/2021
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