WWSV vzw: Verslag Bestuursorgaan 21-09-2022
Aanwezige bestuurders:

Fransen Sven, Lescrauwaet Alain, Moerman Nick, Poignie Christoph,
Sabbe Carl, Van Hooreweghe Bart & Vermast Stefaan

Aanwezig ten waarnemende titel: Neuman Tomi en Stal Samuel
Verontschuldigd: Desloovere Maarten, Ingelbeen Jan, Van Acker Evi, Van den Bossche Peter,
Plasschaert Bart
1. Kennismaking met de nieuwe WWSV-personeelsleden:
De aanwezige bestuursleden maken ter zitting kennis met de nieuwe personeelsleden.
2. De Voorzitter, Van Hooreweghe Bart opent de vergadering om 19u03, de agenda wordt
goedgekeurd (volmacht). De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d.
10/05/2022 worden unaniem bekrachtigd.
3. Voor beslissing/bespreking:
a) Topsport
(Presentatie)
De Technisch Directeur is op missie in het buitenland. De voorzitter geeft een korte
toelichting bij de presentatie van de Technisch Directeur.
Het BO neemt kennis van de ontvangen informatie en benadrukt dat ze de opstelling van
objectieve criteria voor atleten die kunnen doorstromen positief vindt.
b) Concessie Oostende
Locatie Ostend Sailing (vertrouwelijke documenten)
De concessie voor de locatie Oostelijke strekdam, plaats Ostend Sailing, werd openbaar
gesteld. De directeur geeft toelichting over de criteria voor het indienen van het bestek.
Het BO steunt de ingediende kandidaturen van de aangesloten clubs die in aanmerking
komen.
c) Zonnepanelen Oostende
Milieuvergunningsaanvraag: Nieuwpoort & Arcadis
De directeur heeft contact genomen met de Oostendse clubs voor wie de plaatsing van
dergelijke constructie een probleem zou kunnen vormen. Het BO beslist om alle
ontvangen informatie te bundelen en om tegen de gestelde termijn een bezwaarschrift
in te dienen.
d) Uitvoeringsbesluiten
De teksten werden recentelijk goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
(Officiële ontwerptekst tot wijzigingen, BVR-erkenning en subsidiëring, aanpassing
harde indicatoren goed bestuur, BVR beleidsfocussen JS-Laagdrempelig SportaanbodInnovatie-Sportkampen, BVR beleidsfocus topsport, algemene presentatie wijziging
decreet)
Enkele aandachtspunten bij de harde indicatoren goed bestuur na eerste screening
worden toegelicht:
a. De federatie publiceert per aangesloten sportclub het competitieve en/of recreatieve
aanbod:
Het BO heeft hier geen bezwaar tegen, maar er dient wel gekeken te worden hoe we dit
up-to-date kunnen houden alvorens we hiermee starten.
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b. Onder 3.12 adviserend comité over de samenstelling van het BO.
Het BO beslist om een adviserend comité over de samenstelling van het BO op te richten.
c. Bepaling in de statuten of intern reglement dat externen kandidaat bestuurder kunnen
zijn. En dat zetelen in het BO niet expliciet gebonden is aan een ander mandaat binnen
de federatie.
Het BO beslist om dit op te nemen in het Inwendig Reglement.
d. De statuten, het intern reglement of een ander document bepalen dat het BO van de
federatie haar vertegenwoordigers in het BO van de Belgische koepel aanduidt en dat die
aanduiding jaarlijks kan herzien worden.
Het BO is van oordeel dat dergelijke clausule het best opgenomen wordt in het
reglement van de Belgische Koepel. Maar WWSV zal dit eveneens in haar Intern
Reglement opnemen.
e) Lidmaatschappen deelnemers aan wedstrijden
We moeten vaststellen dat er de laatste jaren te weinig controle gebeurt bij deelname
aan officiële wedstrijden om na te zien of de deelnemers over een wedstrijdlicentie
beschikken. Ondanks de inspanningen van de club tijdens het OBK J80 had zelfs de
verbondsafgevaardigde hier geen zin in.
Het BO beslist dat alle deelnemers aan een Belgisch Kampioenschap over een
wedstrijdlicentie dienen te beschikken. Dit wordt door de organiserende clubs
gecontroleerd. Daarnaast kan de bondsafgevaardigde controle uitvoeren of deze regels
nageleefd worden. Er wordt ook gevraagd om het systeem van de wedstrijdlicenties en
lidkaarten te bekijken. Mogelijks kan dit vlotter via een website (inloggen via de WWSVsite) of een WWSV-app die kan zorgen voor een herwaardering van de lidkaart die
mogelijks gekoppeld kan worden aan voordelen die de leden kunnen genieten.
4. Voor bekrachtiging/goedkeuring
a) Sportkaderopleiding CO-DSKO
Dhr. Simon De Vriendt werd aangesteld als CO-DSKO. Dit werd ondertussen goedgekeurd
door de Taskforce Sport Vlaanderen. Het BO gaat hiermee met éénparigheid van
stemmen akkoord.
b) Leerplatform Totara – Clubofficial
Het leerplatform is klaar, de lancering zal gebeuren tijdens de week van de official.
Er is op 26/09 een meeting gepland om de volgende stappen in de werking Race Officials
te bepalen.
c) Sportkaderopleiding E-Learning
De opleidingen zeekennis en weerkunde werden gedigitaliseerd.
De directeur zal een budgetverschuiving aanvragen om de e-learning nog verder op te
waarderen.
d) Sponsoring WSP
De overeenkomst met Ssangyong werd met 1 jaar verlengd tot 01/07/2023.
Met Magic Marine werd een overeenkomst afgesloten voor de topsportwerking.
e) WWSV Website
De WWSV meteotool is klaar. De onderste balk met verwijzingen dient nagezien te
worden.
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f)

Belgian Sailing
(Nieuwe website Belgian Sailing)
De voorzitter geeft een kleine toelichting.
De aanpassing van de website is bijna klaar en de documenten worden aangepast.
Het BO vraagt om overal de roepnaam Belgian Sailing te gebruiken op de website en alle
informatiedragers. Er wordt momenteel gewerkt aan de aanpassing van de statuten.

g) FOP
(Basis overlevingstechnieken op zee)
De volgende vergadering van het FOP is voorzien op 17 november.
Belangrijk agendapunt is de bespreking van de opleiding “Basis overlevingstechnieken op
zee”
h) Think Thank North Sea
(Verslag vergadering 24/06)
De directeur en Dhr. Desloovere geven toelichting. De druk van de blauwe energie is
overweldigend. We blijven meegeven dat er binnen de 4 mijlszone geen vaste structuren
mogen geplaatst worden.
i)

Betalingsverkeer
Volgens de vigerende regelgeving zijn elektronische betalingen nu binnenkort ook bij
WWSV mogelijk via het Payconiq systeem.

j)

Kustvisie
(Trechteringsnota , Foto’s)
De directeur en de betrokken bestuurders geven toelichting. Het blijft betreurenswaardig
dat veel clubs het niet de moeite vinden om aanwezig te zijn op deze meetings.
Het betreft belangrijke dossiers met een grote impact voor de toekomst.

k) Marien Milieu
(Kaarten, Informatie clubs, Foto’s , nota MRP)
De directeur heeft met het team werk gemaakt van een inventarisatie van de
beschikbare vaargegevens via het BMM, dagelijkse screenschots op Marine Traffic en via
het opvragen van de door de clubs ingediende vergunningen bij FOD Mobiliteit.
Er werd ook contact genomen met Dhr. Rabaut Marijn om ons te helpen bij het
samenstellen van ons dossier. Het BO gaat met éénparigheid akkoord om Dhr. Rabaut
aan te stellen.
l)

Vergadering kustclubs
Van zodra klaar lijkt het aangewezen om een vergadering met de clubs te houden over
het MRP en over de bevindingen rond Kustvisie. De bestuursleden betrokken in dit
dossier gaan akkoord om de huidige planvoorstellen in de eigen regio met de
clubverantwoordelijken te bespreken.

m) BSF
(statuten)
De besprekingen tussen WWSV en FFYB zijn afgerond. Na bekrachtiging door beide
Bestuursorganen kan de neerlegging en oprichting gebeuren.
Het BO beslist om Nick Debo als Voorzitter, Vincent Claeskens als SUP-expert en
Christoph Poigny als golfsurf-expert aan te stellen als vertegenwoordigers van WWSV.
De Voorzitter vreest dat de nieuwe entiteit de werking van de federatie in handen zal
nemen terwijl dit nu in WWSV-handen is. Dit is alvast de bedoeling niet. Met Nick als
voorzitter en een WWSV-bestuurslid in het BO zijn we goed vertegenwoordigd in de
Belgische Koepelfederatie. Het is belangrijk dat de werkgroep van BSF nog steeds WWSV
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gebonden is omdat het een WWSV-werking is. Het onderscheid moet duidelijk blijven
gezien het WWSV is die het surfen stuurt. De communicatie dient vanuit WWSV te
komen (vb.: pushmeldingen op de website BSF in naam van BSF).
n) WWSV Inspiratie dag
De directeur geeft toelichting. Het BO is eerder voorstander van kortere sessies en
mogelijks ook om de jaarlijkse werking eerder op een inspiratie dag toe te lichten dan op
de Algemene Vergadering.
o) Projectoproep Vrouwen in de Sport
(Projectoproep)
De directeur geeft toelichting. Het team bekijkt de mogelijkheden om een project in te
dienen.
p) Nievdonck
De directeur geeft toelichting. Er wordt binnenkort een gesprek met de gedeputeerde
voorzien.
q) Affichecampagne clubs
(Ontwerp)
De directeur geeft toelichting. Het BO vraagt om ook voor het kitesurfen een affiche op
te stellen. De affiches zullen digitaal en in print ter beschikking gesteld worden alsook 1
exemplaar naar keuze in pvc Forex.

5. Data volgende vergaderingen
a) Vergaderschema:
De volgende vergaderingen van het BO gaat door op 16 november en op 12 december.
De vergadering van 16 november is voorzien als evaluatie van de werking van het
bestuursorgaan het voorbije jaar. Deze vergadering start om 19.00 en zal digitaal
doorgaan.
De AV staat gepland op 25/03/’23.
Het Vlaams Sportjuweel gaat door op 15 december in Docks Dome te Brussel.
De vergadering wordt beëindigd om 21u52.
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