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Aanwezige bestuurders: Desloovere Maarten, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Moerman 

Nick, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van Hooreweghe Bart & Vermast 
Stefaan  

 
Aanwezig ten waarnemende titel: Neuman Tomi en Stal Samuel 
Verontschuldigd: Van den Bossche Peter, Fransen Sven en Plasschaert Bart 
Genodigden: Van Acker Evi, Vanneste Piet (VSF), Dezeure Benny 
 

 
1. De Voorzitter, Van Hooreweghe Bart opent de vergadering om 18u30, de agenda wordt 

goedgekeurd (volmacht). De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 
16/02/2022 worden unaniem bekrachtigd. 
 

2. Voor beslissing/bespreking: 
 
a) Problematiek Rijksregisternummer 

(Presentatie) 
Dhr. Vanneste Piet, DPO VSF geeft toelichting.  
Het BO heeft kennisgenomen van de problematieken rond het rijks- en strafregister en 
zal hiervoor de nodige acties ondernemen. Er zal hieromtrent ook een schrijven naar de 
clubs gestuurd worden. 

 
b) Topsport 

(Verslag) 
De TD Evi Van Acker geeft toelichting over de topsportwerking, overloopt het programma 
van de leden en geeft een update over de voorbereidingen in Marseille voor de komende 
OS. Het BO bekrachtigt de genomen initiatieven. 
 

c) Melding Grensoverschrijdend gedrag 
(Nota, Advies, Meldingsformulier) 
Dhr. Dezeure geeft toelichting. 
Onze API heeft een melding seksueel grensoverschrijdend gedrag ontvangen. Na 
vertrouwelijke bespreking beslist het BO tot het nemen van bewarende maatregelen; 
m.a.w. de club inlichten en vragen of deze persoon nog actief is en om daarnaast een 
verscherpt toezicht te laten inbouwen. Vervolgens zal de procedure binnen het VST 
worden opgestart die zal beslissen over schuld of onschuld. 
 

d) Vervroegde organisatie EK ZWR 2023 
Dhr. Dezeure geeft toelichting. 
In 2023 zal het WK in Zuid-Amerika waarschijnlijk uitgesteld worden door de hoge kosten 
van de containers en door de weinige interesse. Nu stelt men voor om in 2023 of in 2024 
een EK te organiseren in België. Dhr. Dezeure volgt dit verder op. 
Het BO neemt akte. 
 

e) Vraag tot effectief lidmaatschap Belgian Blokart Club 
(Aanvraag lidmaatschap) (Benoeming nieuw bestuur) (ledenlijst) (Statuten) (UBO-
register) 
Dhr. Dezeure geeft toelichting.  
BBC wil haar aanvraag uitstellen zetten omdat ze aan het evalueren zijn of ze meer 
gebruik kunnen maken van een andere locatie (Sportpark de Schorre te Oostende) i.p.v. 
op een strand. Ze rijden met hun Blokarts in diverse kustgemeenten en willen niet 
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gebonden zijn aan één strand. Ook wensen ze de zeilclubs niets in de weg te staan en 
organiseren ze veelal in samenwerking met diverse zeilclubs “Fundays” in de 
wintermaanden om hun leden kennis te laten maken met het strandzeilen.  
BBC zal voor het einde van het jaar terugkoppelen met hun feedback en zal dan 
herbekijken of ze een aanvraag tot lidmaatschap zullen indienen. 

 
f) Verslag Algemene Vergadering Vlaams Sport Tribunaal 

(Verslag AV, Jaarverslag)  
Dhr. Dezeure geeft toelichting. 
Om de kosten te innen bij geschorste personen is een bevraging begonnen bij alle 
federaties, om een samenwerkingsverband te starten om een incassobureau op te 
richten. Als een slachtoffer een advocaat vraagt om zich te vertegenwoordigen, moet 
WWSV niet zelf een advocaat raadplegen. Dit wordt door VST geregeld. 
 

g) Benoemingen en College van Afgevaardigd Bestuur:  
Het Bestuursorgaan heeft unaniem verkozen   
a) als Voorzitter de heer Van Hooreweghe Bart 
b) als Ondervoorzitter de heer Ingelbeen Jan 
c) als Secretaris-Generaal de heer Sabbe Carl 
d) als Penningmeester de heer Van den Bossche Peter 
Samen met de Directeur Alain Lescrauwaet vormen zij het College van Afgevaardigd 
Bestuur (CAB).  
 

h) Overige functies 
Voorstel commissie opleiding: Samuel Stal, Christoph Poignie 
Voorstel commissie wedstrijdwerking: Neuman Tomi 
De samenstelling van de overige commissies en werkgroepen blijven ongewijzigd. 
Op 19 mei om 18.00 uur wordt een introductie voor de nieuwe bestuurders en voor de 
commissieleden voorzien. Het bestuursorgaan bekrachtigt deze samenstelling met 
unanimiteit. 
 

i) Promotiecampagne pleziervaart 
(Promotiecampagne) 
De directeur geeft toelichting. De campagne werd gevoerd in samenwerking met 
verschillende overheden, kabinet leefmilieu, kabinet Noordzee, FOD Mobiliteit,… ter 
promotie van de watersportdag, die een maand duurt. Voor de aankondiging van deze 
campagne wordt een persevenement met Minister Van Quickenborne voorzien op 
zaterdag 07/05/2022. 

 
j) Evaluatie van de AV (locatie, tijdstip, format, tijdsduur, …) 

(Ontwerp Verslag) 
(Brief NP clubs) (Antwoord voorzitter)  
Belangrijkste bekommernis van de Nieuwpoortse clubs is dat de federatie, in hun ogen, 
te weinig expliciet de problemen naar buiten brengt waarmee de clubs worstelen. 
Daarnaast is er de verzuchting van de clubleden dat de federatie niet voldoende 
beantwoordt aan de rol waarin zij de federatie zien. Hierbij ligt het probleem vooral in de 
communicatie naar de clubleden toe omdat het werk van de federatie niet goed tot bij 
hen komt.  
De voorzitter vindt dat we als federatie nog steeds goed bezig zijn maar het blijft een 
uitdaging om aan te tonen dat onze werking een bijdrage waard is. Veel clubs zien niet 
welk werk er allemaal achter de schermen verricht wordt. 
Een bestuurder vraagt zich af of het nodig is om ieder jaar min of meer dezelfde info te 
geven aan de clubs. Het BO beslist om te bekijken om de AV op een zaterdagvoormiddag 
en vroeger op het jaar te organiseren. Daarbij kan ook gekeken worden of de AV kan 
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gecombineerd worden met een mogelijkse inspiratiedag en om op de AV inhoudelijk 
meer thema’s te brengen die voor de clubs belangrijk zijn en de verslagen van het 
voorbije jaar te beperken.  

 
k) Evolutie van de samenstelling van ons bestuursorgaan 

De voorzitter geeft toelichting. 
Het zou op de lange termijn goed zijn om bepaalde profielen - die daarbij ook 
complementair zijn en die de werking van de federatie goed vertegenwoordigen - naar 
voren te schuiven om het bestuur te vervolledigen. Verder bestaat de kans dat er via 
Sport Vlaanderen nieuwe voorwaarden zullen worden opgesteld over de samenstelling 
van het BO (o.a. de participatiegraad van het aantal vrouwen dat zetelt in het BO). Deze 
zullen ook invloed hebben op de subsidiëring.  
 

3. Voor bekrachtiging/goedkeuring 
 

a) Personeel 
(Vacature, C.V Simon, CV Yanina, Motivatiebrief Simon, Motivatiebrief Yanina) 
Mevr. Ellen De Nil heeft WWSV verlaten, en Dhr. Dezeure Benny gaat op 1 mei 2023 met 
pensioen. Zij worden vervangen door Simon De Vriendt en Yanina Delva.  
Het BO bekrachtigt. 
 

b) Fellow of Jacques Rogge 
(Uitnodiging) 
De uitreiking gaat door op 13 mei 2022 om 19u in de BRYC. 
De trofee wordt dit jaar overhandigd aan Marie Blanche Rouchet.  
 

c) Sponsoring WSP 
De overeenkomst met Ssangyong werd verlengd tot 30/06/23.  
De huidige pick-up wordt vervangen door een nieuwe. Daarnaast is er de vraag gekomen 
om deze over te kopen. Maar de prijs (€20.000 + btw) werd te duur bevonden voor de 
staat waarin de wagen zich bevindt. Voor de bestelde wagen (Opel Vivaro) blijft het 
wachten zonder enig zicht op de leveringstermijn. Met Magic Marine werd een 
overeenkomst afgesloten voor de topsportwerking. 
 

d) Think Thank North Sea 
e) (Verslag 18/10/21, Verslag 28/03/22, Noordzee, kust en polders 2022-2050) 

De directeur geeft toelichting. 
We moeten vaststellen dat organisaties zoals Natuurpunt en de Blauwe Cluster bedrijven  
qua planning en lobbywerk veel verder staan dan onze sector (zie vb: 
www.natuurinhethart.be waar er reeds primaire schetsen worden voorgesteld) 
Tegen 2026 zal er een nieuw Marien Ruimtelijk Plan opgemaakt worden. WWSV kan 
hiervoor best een dossier opmaken om het beleid te kunnen wegen. Intern en extern 
hebben we hier de expertise niet voor, dus zal er uitgekeken worden om een 
studiebureau in te huren.  
De bestaande (nationale) bureaus zijn reeds opdrachtnemers van de overheid dus kan er 
best gekeken worden naar bureaus in het buitenland. Het BO gaat akkoord om dit verder 
te bekijken en om op termijn hiervoor een budget te voorzien.  
 

f) Kustvisie 
(Kustvisie) (Afbeelding Oostende)  
De vergaderingen van het project kustvisie ter verdediging van de kustlijn zijn lopende en 
worden opgevolgd door Sven, Bart, Christoph en Ewald, Carl, Maarten en Alain. 
Op dit moment moet er niets worden beslist. De betrokkenen volgen dit verder op. 
Het BO gaat hiermee akkoord. 
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g) BSF 
(mail FFYB) 
Het ontwerp van statuten werd overgemaakt FFYB. Momenteel is er geen consensus. 
FFYB wil de mogelijkheid hebben om te blokkeren en dit willen wij niet. Als er na 1 
vergadering geen akkoord is moet een tweede vergadering kunnen beslissen om de 
werking niet blijvend te blokkeren.   
Het BO vraagt om verder in overleg te blijven gaan met FFYB totdat een oplossing 
gevonden wordt. 
 

h) Aanpassing sportdecreet 
Op 20 april werd het decreet voor de georganiseerde sportsector besproken op de 
hoorzitting van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De hoorzitting is te 
beluisteren via volgende link. Het ziet er naar uit dat de vereiste trainer A in de sporttak  
behouden zal blijven. We wachten verder op de uitvoeringsbesluiten. 
Waarschijnlijk zullen de dossiers voor de beleidsfocussen pas tegen 1 november 
ingediend moeten worden in plaats van september. 
De directeur volgt dit verder op. Het BO neemt kennis. 
 

i) Vlaamse Sportfederatie  
De directeur geeft toelichting.  
De kandidatuur van de directeur werd terug ingediend voor een verlenging van zijn 
mandaat als bestuurder bij de Vlaamse Sportfederatie. Het BO bekrachtigt met 
unanimiteit. 

 
j) Inspiratiedag WWSV  

De directeur geeft toelichting.  
WWSV bestaat 5 jaar, dus het moment om een inspiratiedag te organiseren voor de 
clubs. Enkele topics: seminar verzekeringen, workshop statuten, meeting scholingsclubs, 
GDPR/Rijksregisternummer/UBO, API, en een inspirerende spreker. 
Het BO vindt dit een goed idee en vraagt om dit naar de winter toe te organiseren 
 

4. Data volgende vergaderingen 
 
a. Vergaderschema: 

De volgende vergaderingen van het BO gaan door op 15 juni, 21 september, 12 
december. 
 
Varia punten:  
- Algemene Vergadering 2023: Welke projecten kunnen er de volgende AV naar voren 

worden geschoven: wat doen we voor de clubs of gaan we doen?  
Voor de binnenlandse clubs eventueel een informatiedocument op te stellen. 

- Situatie SUP: Er zijn twee federaties die deze discipline mogen aanbieden. Probleem 
zit hem op internationaal niveau. Dit blijft een moeilijke situatie. 
 
 

De vergadering werd afgesloten om 22u28. 
  
 


