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Aanwezige bestuurders: Deloof Ewald, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain,  

Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van 
Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan 

Verontschuldigd: Plasschaert Bart 
Afwezig: De Wannemaeker Bruno 
Genodigden: Dumery Dimitri 
 

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

Bij notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 18/02/2020 ontbrak het punt dat 
er binnen de missie en visie van WWSV gekeken moet worden om de toestroom van leden te 
behouden of stimuleren. Met deze toevoeging worden de notulen van 18/02/2020 unaniem 
bekrachtigd. 
 

2. Voor beslissing/bespreking: 
 

a) Topsport 
a) Algemene stand van zaken 
(nota) 
Dhr. Dumery geeft toelichting. Vanaf 8 april zijn de trainingen van het Olympic team van 
start gegaan in Oostende. De Kielerwoche (september) is mogelijks de eerste grote 
internationale wedstrijd die zal doorgaan. 
De 49er en 49erFX zijn als team onderling gaan samenwonen, hierdoor kunnen ze 
opnieuw trainen. Sam en Kevin voeren de trainingen uit en geven dan online feedback en 
video’s aan de effectieve team coaches. 
De leden van het Laser Standard Team trainen zowel in de Laser Standard als in de Laser 
Radial om als sparringpartner voor Emma te dienen. 
Het Talent Team kreeg vanaf 5 mei toestemming om te trainen. Hun eerste wedstrijd kan 
mogelijks het EK Laser 4.7 zijn in augustus. 
Thomas Broucke surft op de Q-Foil, en traint soms mee in de buurt van onze zeilers. Er 
wordt gekeken om Thomas samen met Steven Van Broeckhoven te laten trainen. 
Op dit moment zitten we binnen het opgestelde budget. Sport Vlaanderen laat ook 
weten dat zij eventuele kosten accepteren, indien we geld niet terugkrijgen van 
boekingen door annulering wegens Covid-19. 
Samen met het BOIC, Sport Vlaanderen en Adeps wordt er gekeken welke wedstrijd in 
aanmerking zou komen voor het bepalen van de Belgische selectie in de Laser Standard. 
World Sailing heeft ook nog niet beslist op welke wedstrijd de laatste Europese tickets 
behaald kunnen worden. 

b) Contract Wil van Bladel 
Het contract van Wil loopt dit jaar ten einde, wat normaal tot en met de Olympische 
Spelen zou zijn. Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld, stelt het CAB voor om dit met 
een jaar te verlengen, waarna een evaluatie gebeurt. Het bestuursorgaan gaat akkoord 
met het voorstel van het CAB. 

c) Covid-19 
- training topsporters 
- clubs/leden 

o Mail clubs ontwerp van schrijven naar concessiegever, standaardbrief concessies 
o Corona standpunten voor onze clubs 
o Mail RVB WWSV nota heropstart, nota heropstart 

WWSV vzw: Verslag on-line vergadering Bestuursorgaan 25-05-2020 
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o WWSV protocol heropstart watersport – mail kabinet De Backer, nota 
heropstart 

o Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector fase 2 
- Heropstart watersport/verplaatsingen naar de kust/aantal personen aan boord 

o Heropstart activiteiten – mail Gouverneur en Kustburgemeester 17 april 
o Heropstart activiteiten – mail Gouverneur 21 april 
o Heropstart activiteiten – mail Gouverneur en Kustburgemeester 28 april, 

safestart nota, FAQ 
o Heropstart watersport – brieven aan ministers: Dalle, De Backer, Weyts, Crevits,  
o Verplaatsingen naar de kust – mail minister De Crem, mail An Vermeersch 29 

april, mail An Vermeersch 2 mei, mail minister Weyts 3 mei, mail minister 
Jambon 3 mei, mail minister De Crem 3 mei  

o Regels betreffende de pleziervaart – antwoord 29 april, antwoord 6 mei, 
antwoord 14 mei (mondmasker 1, mondmasker 2) 

o Protocol stand van zaken 19 mei 
Overnachten op een boot blijft nog een vraagteken en het ziet ernaar uit dat het 
lesgeven op jachten versoepeld zal worden. 
Voor de sportkampen is de klankbordgroep momenteel protocollen aan het 
uitschrijven voor de sportsector en beslist de veiligheidsraad hierover op 3 juni. 
De buitenlandse verplaatsingen stellen ook nog een probleem, maar hier lijkt weinig 
verschuiving in te komen. 
De meermansboten zullen waarschijnlijk pas toegestaan worden als de regels van 
social distance wegvallen. 
De kleedkamers mogen momenteel ook nog niet open zijn, we hopen dat deze snel 
terug open mogen. Hier moeten we via VSF met heel de sportsector lobbyen, 
eventueel in eerste instantie voor de buitensporten. 

- Zeezeilen/social distance  
o Mail minister Weyts, mail minister De Crem, mail minister Jambon, mail minister 

De Backer, antwoord van minister Weyts, antwoord van minister De Backer 
We hebben vernomen dat het zeezeilen gelijk gesteld zal worden met de andere 
sporten, hierdoor zal je met twee vaste (externe) sportpartners mogen zeilen. 
Waarschijnlijk wordt dit op 27 mei aangepast. 

- Heropenen provinciale domeinen 
o Heropstart watersport – brief provinciebestuur i.f.v. De Ster, mail Luc Taragola 

- Lidmaatschap kitesurfen tijdens Corona 
- Intern 

o Richtlijnen WWSV bureel, HVDS overzicht belangrijke corona richtlijnen, HVDS 
aangepaste circulatie, HVDS eerste hulp in tijden van corona, HVDS schematisch 
overzicht belangrijkste richtlijnen 

 
Het bestuursorgaan besluit dat we ons in de eerste plaats moeten inzetten om een 
toelating of versoepeling te krijgen voor volgende prioriteiten: om met twee extra 
personen te zeezeilen, de sportkampen en het lesgeven, opening van de kleedkamers, 
de competities in buitenlucht, de buitenlandse verplaatsingen. Voor de zaken als 
sportkampen en kleedkamers moeten we dit via VSF met heel de sportsector samen 
lobbyen.  
Het is niet mogelijk om uitzonderingen te vragen, maar we moeten zorgen dat we bij de 
versoepelingen bij de eerste zijn. Het bestuursorgaan vraagt om aan onze clubs te 
melden wat WWSV heeft verwezenlijkt voor de watersport in tijden van de coronacrisis. 
Het bestuursorgaan beslist om voor het eventuele lidmaatschap bij kitesurfen en de 
bijkomende problematieken van de kustclubs een aparte meeting te organiseren. 
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d) Voorbereiding Algemene Vergadering 
(Uitnodiging AV, presentatie, presentatie penningmeester, verslag secretariaat, verslag 
RvB, verslag goed bestuur, Intern Reglement ontwerp, Intern Reglement – markup, 
Statuten ontwerp, Statuten – markup, kandidatuur Bart Plasschaert, kandidatuur Carl 
Sabbe, kandidatuur Maarten Desloovere, Verslag AV 19-03-2019 ) 
Het CAB stelt voor om de komende Algemene Vergadering te organiseren in juni en om 
dit vanwege de coronaproblematiek als volgt te doen: op 9 juni om 20.00 uur zal er via 
Zoom een digitale infovergadering zijn over de AV en de beslissingen die er genomen 
moeten worden. Zo hebben de leden inspraak op de AV en kunnen zij bijkomende vragen 
stellen. Hierna kunnen de leden via een volmacht formulier aan een bepaald persoon 
aangeven hoe die in hun plaats moet stemmen op de te nemen beslissingen. (Volgens 
het KB van 9 april 2020 mag je afwijken van uw statuten en mag één persoon meerdere 
volmachten krijgen ondanks dit anders is opgenomen in uw statuten.) Een 10-tal dagen 
later, op 23 juni wordt de effectieve Algemene Vergadering georganiseerd waarbij de 
stemmen worden geteld. Het bestuursorgaan gaat akkoord met dit voorstel van het CAB. 
Ledenbijdrage: 
Het CAB beseft dat het vragen van een verhoging van de ledenbijdragen voor 2021 
delicaat ligt in deze coronatijden. Het stelt voor om deze verhoging toch op de agenda te 
laten staan van de AV, zonder ze evenwel met sterke aandrang door te drukken. Zo 
maken we onze clubs bewust van het feit dat die bijdragenverhoging eraan komt, is het 
niet in 2021, dan toch in 2022. We kunnen daarbij ook duiden dat het uitstellen van de 
verhoging de omvang van het probleem met één jaar deficit doet toenemen. De leden 
kunnen dan zelf in alle wijsheid beslissen of ze deze verhoging al dan niet al willen 
aanvaarden voor 2021. Het bestuursorgaan gaat akkoord met dit voorstel van het CAB. 
Begroting: 
(begroting) 
Het CAB stelt voor om de huidige begroting te behouden zonder rekening te houden met 
mogelijke wijzigingen door de corona situatie. Het bestuursorgaan gaat akkoord met dit 
voorstel van het CAB. 

e) Goedkeuring jaarrekening  
(jaarrekening, Balans en Resultaatrekening WWSV, Balans en Resultaatrekening WSP, 
Geconsolideerde cijfers WWSV-WSP, verklaring van de rekeningtoezichters) 
Het decreet georganiseerde sportsector bepaalt dat het saldo pas uitbetaald kan worden 
nadat Sport Vlaanderen onder andere het ondertekende verslag van de algemene 
vergadering, waarin de jaarrekening van het voorbije jaar werd goedgekeurd, heeft 
ontvangen. Sport Vlaanderen zal begin juli eenmalig de saldi uitbetalen zonder 
ondertekend verslag van de AV, op voorwaarde dat de jaarrekening 2019 door het 
bestuursorgaan werd goedgekeurd. Het bestuursorgaan keurt de jaarrekening 2019 van 
WWSV unaniem goed. 

f) Aanvragen toegetreden lidmaatschap 
Volgende aanvragen werden ontvangen :   

1. Sailcentrum Limburg (mail aanvraag lidmaatschap, mail statuten, statuten, leden 
2020) 

2. Surfclub Sirocco (mail, leden 2019, leden 2020, statuten, informatie) 
Het bestuursorgaan aanvaardt beide clubs als toegetreden lid. 

g) Personeel 
Dhr. Riemaker is voor een langdurige periode op ziekteverlof. Een deel van zijn taken en 
die van Mevr. Audenaerdt worden tijdelijk overgenomen door Mevr. Ellen De Nil 
(studentencontract en daarna vervangingscontract). Het bestuursorgaan keurt dit goed. 
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h) Gebruik zone C Marien Ruimtelijk plan 
(aanvraag gebruiksvergunning zone c, zeezichtsimulaties, visie kaart, samenvatting 
aanvraag) 
De zone C is ter hoogte van Groenendijk en kan hinder veroorzaken voor de 
zeilactiviteiten, wedstrijden en doortochten naar Engeland. 
Het bestuursorgaan beslist om een bezwaarschrift in te dienen, mogelijks samen met de 
betrokken Nieuwpoortse clubs. Mr. Pieter De Waele zal hiervoor gecontacteerd worden. 
Ook de schepen van visserij zal hierover gecontacteerd worden. Daarnaast zal een 
delegatie vanuit de federatie samen zitten met Colruyt om een eventuele samenwerking 
te bekomen.  
 

3. Varia: 
a) Algemene Vergadering:  
Er wordt een voorbereidende vergadering georganiseerd op donderdag 4 juni om 09u30. 
  

4. Data volgende vergaderingen 
a) Vergaderkalender 

Informatievergadering AV: 9 juni 
Algemene Vergadering: 23 juni 
Vergadering bestuursorgaan september: 21/09 te Hama 18u30 (locatie onder 
voorbehoud) 
Vergadering bestuursorgaan december: 7/12 te Hama 18u30 (locatie onder voorbehoud) 
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