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Aanwezige bestuurders: Bruno De Wannemaeke, Ewald Deloof, Jan Ingelbeen, Alain 

Lescrauwaet, Bart Plasschaert, Carl Sabbe, Peter Van den 
Bossche, Bart Van Hooreweghe  

Verontschuldigd: Maarten Desloovere, Stefaan Vermast, Sven Fransen, Christoph 
Poignie  

Genodigden: Dimitri Dumery, Tommy Maenhaut, Benny Dezeure  
 

 
1. De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het agenda wordt goedgekeurd 

(volmacht).  
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan d.d. 25/05/2020 en 
23/06/2020 worden unaniem bekrachtigd. 
 

2. Commissie Sport 
 

a) Topsport 
a) Algemene stand van zaken  

(nota)  
Dhr. Dimitri Dumery geeft toelichting. Dhr. Bruno De Wannemaeker laat weten 
dat hij vandaag nog een officiële melding heeft gekregen dat het geplande WK IQ 
Foil wel zal doorgaan als wedstrijd maar niet zal gelden als Wereldkampioenschap. 
In 2020 zal er dus geen WK IQ Foil doorgaan. De IQ Foil staat op het programma 
van de Olympische Spelen in 2024. Momenteel traint Thomas Broucke in deze 
discipline met Steven Van Broeckhoven als sparringpartner. Jonathan Bultinck lijkt 
ook talent te hebben, maar voor een mogelijke aansluiting bij het team is het 
momenteel nog te vroeg. 
Het bestuursorgaan neemt kennis van de stand van zaken inzake de 
topsportwerking en vraagt om spoedig een Topsportcommissie samen te roepen 
ter bespreking van het in te dienen beleidsplan en de daarbij horende budgetten. 
Dhr. Dimitri Dumery wordt gevraagd om dit te melden aan de Technisch Directeur 
Topsport. Dhr. Bart Plasschaert vraagt om tijdig uit te kijken naar een locatie voor 
de OS te Marseille. 

b) Contract Wil van Bladel  
De Voorzitter geeft toelichting. Het bestuursorgaan geeft mandaat aan het CAB 
om de verdere besprekingen voeren om tot een beslissing te komen. Eind oktober 
dient er een beslissing genomen te zijn. 
 

b) Covid-19 
a) Stand van zaken  

(Overzicht ledenaantallen historiek, overzicht actieve leden 2020, Kleurencodes 
voor de sportsector, Protocol FOD, leidraad code geel) 
De schrapping Extra muros en gebruik kleedkamers code oranje werden 
voorgelegd aan het kabinet Sport en de klankbordgroep. Op onze vraag werd een 
uitzondering bekomen voor het gebruik van de kleedkamers bij code oranje voor 
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outdoor watersporten, weliswaar met strikte densiteitsregels en een maximum 
aantal per kleedkamer. Douches zijn bij code oranje verboden. Er werd gestart 
met het schrijven van een protocol voor extra muros activiteiten en er wordt 
gesproken met de onderwijsvakbonden en het kabinet met de vraag om de extra 
muros activiteiten voor buitensporten toe te laten.  
Uit recente informatie blijkt er akkoord te zijn. We verwachten de informatie 
eerstdaags. 
Qua ledenaantallen boeken we dit jaar een enorme vooruitgang. We tellen nu 
reeds 27.773 leden, 2.385 meer leden dan vorig jaar. Niet alle clubs tellen meer 
leden, de groei zit voornamelijk in de strandclubs met een kitewerking. 

b) Noodfonds  
(Nota 1 a, Nota 1 b, Overzicht subsidiebedrag noodfonds per federatie, 
Aanvraagformulier, Overzichtsformulier clubs) 
(Eerste voorstel)  
Het bestuursorgaan beslist om het gedeelte die naar de clubs kan gaan aan te 
wenden waar de nood het hoogste is nl het stimuleren van wedstrijddeelname 
Nationale en Internationale wedstrijden van de trainingsgroepen via een nog te 
bepalen verdeelsleutel. Het secretariaat zal de clubs melden dat er via de 
gemeenten ook middelen beschikbaar zijn.  
 

3. Management/Secretariaat 
  
a)  Algemene Vergadering WWSV  

(Verslag) 
We telden een vertegenwoordiging van 92%, ruim voldoende om het 
aanwezigheidsquorum voor de statutenwijzing te halen. De stijging van de lidgelden 
werd met 84% goedgekeurd, de aangepaste statuten en het HR-reglement werden 
goedgekeurd. Er wordt in oktober een individueel gesprek gepland met de nieuwe 
bestuurder ter introductie van de federatie, samen met de voorzitter en de directeur. 
De benoemingsbrief wordt binnenkort verstuurd. Tijdens dit gesprek worden de 
statuten het intern reglement en het beleidsplan uitvoerig toegelicht. 
Het bestuursorgaan neemt akte. 

b) KB Pleziervaart 
(Ontwerp MB Uitrusting, Ontwerp KB pleziervaart, Opmerkingen WWSV, 
Opmerkingen Sport Vlaanderen, extra opmerkingen WWSV) 
Momenteel werkt de federale overheid aan de herziening van het huidig Koninklijk 
Besluit inzake pleziervaart en een Ministerieel Besluit inzake pleziervaartuitrusting. 
Het bestuursorgaan neemt kennis van de belangrijkste wijzigingen. 

c) Ondersteuning BK’s 
Volgende BK’s worden goedgekeurd voor ondersteuning: OBK Europe (RNSYC), OBK 
Optimist (WSKLuM),OBK IRC (RBSC), OBK Catamaran (Ostend Sailing), Slalom & 
Racing Windsurfen (Windhaan), OBK Bic Techno (WVG Beervelde), OBC Foil Cup 
finale (RBSC Duinbergen), BK SUP (Port Aventura), OBK Shortbord (BSF). Het 
bestuursorgaan bekrachtigt het voorstel. 

d) Gebruik zone C Marien Ruimtelijk plan  
(aanvraag gebruiksvergunning zone c, zeezichtsimulaties, visie kaart, samenvatting 
aanvraag, analyse publieksraadpleging, compilatiedocument, ingediend 
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bezwaarschrift). 
Na uitvoerige bespreking zullen de voorzitter en de directeur nog een finale 
bespreking met de betrokken clubs houden om verder te bespreken of we een 
procedure opstarten. 

e) Windmolenpark Duinkerke  
(Synthesenota) 
Frankrijk is van plan om een windmolenpark te bouwen voor de kust van Duinkerke. 
Dit park komt te liggen in de aanvaarroute naar Ramsgate. We worden via het 
kabinet De Backer verzocht om als sector onze opmerkingen te formuleren. Veel zal 
afhangen van de modaliteiten, of je erdoor mag varen of niet. Er dient ook te 
bekeken worden of het verzekeringsaspect om erdoor te mogen varen een rol kan 
spelen.  

f) Project Kustvisie 
(Verslag plenaire sessie 18/06/20, Procesnota, Synthesenota) 
De Vlaamse overheid wenst te onderzoeken waar de toekomstige kustlijn en 
kustbescherming best komen te liggen bij een zeespiegelstijging tot 3 meter. 
Hiervoor worden er verschillende overlegmomenten met verschillende 
gebruikersgroepen voorzien. We blijven dit verder opvolgen gezien dit weliswaar op 
lange termijn de situatie aan de kust ingrijpend kan veranderen. 

g) Beleidsplan 
 Jeugdsport (WWSV Jeugdlabels 2021-24, Werkingsverslag 2019, Reglement 

Jeugdsportfonds 2020-24, Jeugdlabels 13/08/20) 
Dhr. Dimitri Dumery geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

 Goed bestuur (Globaal Rapport federaties) 
Na vorige beleidsperiode willen we ook in de komende beleidsperiode inzetten 
voor Goed Bestuur. Ten opzichte van de globale score Goed Bestuur van 90,80% in 
2019 willen we tegen 2024 de totale score percentage op Goed Bestuur met 
minimum 5% verhogen. Bij de harde indicatoren heeft de federatie al een 
maximale score in de dimensie Transparantie, dit niveau willen we tegen 2024 
behouden. Bij de dimensies Democratie (momenteel een score van 88,89%) en 
Interne verantwoording (momenteel een score van 84,85%) is er nog wel 
progressie te maken. Met volgende acties wil de federatie een stijging van 
minimum 5% in de globale score Goed Bestuur bereiken: een jaarlijks 
functioneringsgesprek tussen een lid van het Bestuursorgaan en de Algemeen 
Directeur, zowel voor het Bestuursorgaan als voor de Algemene Vergadering een 
aanwezigheidsquorum gebruiken, de procedures indien er een belangenconflict is 
met een lid van het Bestuursorgaan verder uitwerken, …  
Naast de harde indicatoren blijft de federatie zich ook inzetten op volgende zachte 
indicatoren: 
o Rapportering over het omgaan met de code goed bestuur 
o De organisatie heeft een gedragscode 
o De organisatie heeft een geschikte klachtenprocedure 
o Het bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 
 Laagdrempelig  

(Beleidsfocus laagdrempelig sporten – G Watersporten, Projectplan G 
Watersportkampen, Een golf van verandering, Projectplan een golf van 
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verandering, Watersportkampen voor iedereen, Projectplan Watersportkampen 
voor iedereen). Dhr. Tommy Maenhaut geeft toelichting. Het bestuursorgaan 
bekrachtigt. 

 Innovatie  
(Foil Class, Projectplan Foil Class, GeoPeddel, Projectplan GeoPeddel) 
Dhr. Tommy Maenhaut geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

h) Basisopdrachten  
(Luik 1, Luik 2) 
Dhr. Tommy Maenhaut geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

i) Ethische Commissie/Ethisch adviesorgaan  
(aangepast Intern Reglement met opmerkingen, aangepast intern Reglement 
herwerkt, Beknopt Handelingsprotocol GG WWSV, Handelingsprotocol GG WWSV, 
Algemeen tuchtreglement, Deontologische code ter bestrijding van mensenhandel, 
Tuchtreglement inzake bestrijding van wedstrijdfixing, Tuchtreglement inzake 
dopingbestrijding, Gedragscodes, Meldingsformulier en rapport GG WWSV, Preventie 
Vorming Sensibilisering GG WWSV, Sportclubondersteuning GG WWSV), Checklist 
De omvorming van het VDT naar het VST is bijna voltooid (zie agendapunt VDT) 
zodoende dat WWSV voor Grensoverschrijdend Gedrag kunnen overstappen naar het 
overkoepelend tuchtorgaan Vlaams Sport Tribunaal. Dit vereiste een aanpassing van 
ons Intern Reglement. 
Daarnaast werden er nieuwe decretale voorwaarden opgelegd aan de federaties op 
het vlak van integriteitsbeleid. Het Vlaamse Parlement besliste om vanaf 1 januari 
2021 twee bijkomende subsidiëringsvoorwaarden op te leggen, nl het voeren van 
een integriteitsbeleid en het organiseren van een aanspreekpunt integriteit. Dit 
wordt nader omschreven in 7 subvoorwaarden. Concreet wordt het huidige 
doelstellingenkader, dat voor gesubsidieerde sportfederaties opgenomen is in de 
samenwerkingsovereenkomst 2017-2020, hiermee decretaal verankerd. De huidige 
maatregelen worden via het decreet en uitvoeringsbesluit geconcretiseerd en 
uitgebreid met een zevende subvoorwaarde (sportclubondersteuning op vlak van 
integriteit). Het document in bijlage, de checklist gezond en ethisch sporten, bundelt 
de verplichtingen voor sportfederaties op vlak van gezond en ethisch sporten. De 
checklist kreeg een update, gezien de nieuwe decretale voorwaarden. Dhr. Benny 
Dezeure geeft toelichting. Het bestuursorgaan keurt het aangepaste Intern 
Reglement goed en vraagt om dit op de website te plaatsen en aan Dhr. Benny 
Dezeure om verder werk te maken van de sensibilisering bij de clubs. 
- Artsen-Gezond Sporten (SD 12) 
Als artsen ter ondersteuning van het WWSV Gezond Sporten beleid hebben de heren 
Willy Detaellenaere en Van Hooreweghe Mattijs aanvaard om de federatie te 
ondersteunen. Dhr. Benny Dezeure geeft toelichting. 
Het bestuursorgaan bekrachtigt. 
- Samenstelling Ethische Commissie  
Mevr. Caroline Jannes en Mevr. Monbailliu hebben ondertussen aanvaard om lid te 
worden van de Ethische Commissie. De derde kandidaat houdt zijn antwoord nog 
onder voorbehoud. Dhr. Dezeure geeft toelichting. 
Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

j) Plan crisiscommunicatie  
(voorstel plan crisiscommunicatie) 
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Dhr. Benny Dezeure geeft toelichting. Er dient beslist te worden wie in welke 
omstandigheden het woord zal voeren. 
De voorzitter, secretaris en directeur zullen dit verder onderling afspreken. Het 
bestuursorgaan bekrachtigt. 

k) Ontbinding Lazef  
(Jaarverslag Lazef 2019, Jaarrekening Lazef 2019, Overeenkomst RSYC-WWSV 
De AV Lazef is doorgegaan op 25 juli 2020. Op 25 augustus komen de 3 partijen 
samen i.v.m. de boekhoudkundige verdeling van de middelen. Dhr. Benny Dezeure 
geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

l) WSP 
(Verslag Bestuursorgaan WSP, Verslag AV WSP, Statuten WSP) 
De vergadering van het bestuursorgaan en de AV van  WSP zijn doorgegaan op 5 
augustus 2020. 
De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

m) Veiligheidsoverleg kustburgemeesters 
Het geplande overleg d.d. 16/09/20 werd geannuleerd. 
Het bestuursorgaan neemt akte. 

n) Subteam Binnenvaartwegen  
(Verslag Subteam 10/03/2020, ontwerpverslag Subteam 05/05/2020, agenda 
Subteam 17/09/2020) 
Het subteam Binnenvaartwegen is doorgegaan op 17 september. 
De directeur geeft toelichting. Belangrijk is hier te blijven waken over de indeling 
volgens het risico bij de blauwalgen. We slagen er momenteel in om niet alle 
disciplines over 1 kam te scheren met een totaalverbod, zo komt er voor zeilen, 
surfen en sup eerder een ontrading i.p.v. een verbod. Het bestuursorgaan 
bekrachtigt. 

o) VDT naar VST  
p) (Oproep BAV VST) 

De omvorming van het Vlaams Doping Tribunaal naar het Vlaams Sporttribunaal 
verliep moeilijk. De complexiteit neemt toe door de uitbreiding van de 
bevoegdheden, gezien nu ook grensoverschrijdend gedrag, doping breedtesport door 
het nieuwe VST dienen behandeld te worden. Hierdoor neemt ook het belang van 
het VST toe voor de federaties terwijl er in het bestuur zeer weinig betrokkenheid/ 
voeling was met de federaties waardoor gevraagd werd om de huidige 
bestuursmandaten voor te leggen aan de AV en om de juiste mensen in het bestuur 
te benoemen. Dhr. Benny Dezeure geeft toelichting. 
Het bestuursorgaan bekrachtigt de genomen stappen en hoopt op een goedwerkend 
VST. 

q) Vlaamse Sportraad 
(MB) 
De directeur werd opnieuw verkozen als vast lid van de Vlaamse Sportraad voor een 
periode van 4 jaar. 
De Vlaamse Sportraad maakt deel uit van de SARC. De SARC brengt via de Vlaamse 
Sportraad uit eigen beweging of op verzoek van de minister advies uit over de 
hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet of 
besluiten met betrekking tot Sport. De Vlaamse Regering is verplicht om advies te 
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vragen over voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit. De directeur 
geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

r) Diefstal motor boot 49 er Slap 
In de nacht van 10 op 11 juli werden er 4 motorboten gestolen die in het water lagen 
te Medenblik waaronder de motorboot die gebruikt wordt door WWSV die we op 
jaarbasis voor topsport huren van Dhr. Slap. Later werd de boot beschadigd 
teruggevonden (3 keer gesneden in de tubes). Via tracking werd de motor samen met 
een 30-tal andere motoren teruggevonden in een loods in Friesland. Het herstellen 
van de schade wordt verder geregeld via de verzekering van Dhr. Slap. De directeur 
geeft toelichting. Het bestuursorgaan neemt akte. 

s) ISA 
(SUP) 
Het CAS (Court of Arbitration for Sport) heeft beslist om StandUp Paddle toe te 
kennen aan ISA op het Olympisch niveau. WWSV is momenteel rechtstreeks 
aangesloten bij ISA. Ondertussen wordt er werk gemaakt van de oprichting van een 
Belgische koepel. Dhr. Tommy Maenhaut geeft toelichting. Het bestuursorgaan 
vraagt om hier verder werk van te maken. 

t) Peddleroute Waasland  
(overeenkomst) 
WWSV werd betrokken bij de ontwikkeling van de route (Moerbekevaart, lus van 
Wachtebeke tot aan Lokeren). Hier liggen mogelijkheden voor onze clubs om leden te 
werven of om met de eigen leden uitstappen te organiseren. 
Er zullen ook acties opgezet worden om het gebruik van die route te promoten, en de 
link te maken dat de suppers op die route de weg naar onze clubs kunnen vinden. Dit 
kadert in ons ingediend innovatief project Geo Sup. 
Dhr. Tommy Maenhaut geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt. 

u) Vlaamse Sportfederatie 
- Week van de official (Campagne) 
De week van de official gaat terug door van 3 tot 11 oktober. Door Corona komt er 
dit jaar geen grote publiekscampagne. Dhr. Bruno De Wannemaeker werd gevraagd 
om WWSV te vertegenwoordigen op de inspiratiesessie. 
Het bestuursorgaan neemt akte. 
- Sportdecreet (Antwoorden Enquête) 
Er wordt volop werk gemaakt van een aanpassing van het sportdecreet.  
De directeur volgt dit via verschillende werkgroepen van nabij op. Het 
bestuursorgaan neemt akte. 
- Bestuursorgaan & AV 
De AV is doorgegaan op 26/08. 
De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan neemt akte. 

v) Sailing Awards 
Gezien de onzekere situatie rond Covid-19 beslist het bestuursorgaan om aan Belgian 
Sailing voor te stellen om dit jaar geen Sailing Awards te organiseren. 

w) Balans en Resultatenrekening WWSV 
(Balans en resultatenrekening per 10/09, raming subsidie basis 2020, afrekening FO 
Jeugd 2019, afrekening FO Laagdrempelig 2019, afrekening FO Innovatie 2019, 
afrekening basisopdrachten 2019) 
De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan neemt akte. 
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x) Balans en Resultatenrekening WSP 
(Balans en resultatenrekening per 10/09) 
De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan neemt akte. 

y) Verenigingswerk 
De RvState heeft het systeem rond verenigingswerk vernietigd. Er werd nog voor de 
zomer een nieuw wetsvoorstel ingediend. Het bestuursorgaan neemt akte. 

z) Sportpromotie 
Nog voorbarig maar er zou terug werk gemaakt worden van een soort NIBS en een 
beurs in combinatie met het vakantiesalon. We blijven de situatie verder opvolgen. 
Het bestuursorgaan neemt akte. 
 

4. Varia 
Opleidingen: De voorzitter vraagt om voor de volgende RvB 2 punten te agenderen. 

a) Race Management 
b) Sponsoring: aanpak/visie/strategie 

World Sailing: Dhr. Peter Van den Bossche is verkozen als lid van de Ethische 
Commissie Word Sailing. 

5. Data volgende vergaderingen 
a) Vergaderkalender 

CAB : 14/10 om 16u00 te SAVACO 
Bestuursorgaan december: 7/12 om 18u30 (locatie wordt later bepaald) 

 


