Verslag Algemene Vergadering WWSV vzw d.d. 19 maart 2019
Locatie: Hama nv, Vantegemstraat 1, 9230 Wetteren
Aanvang vergadering: 19u00
Aanwezige bestuurders: De Brouwere Vincent, Deloof Ewald, Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart,
Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Vanhooreweghe Bart en Vermast Stefaan
Verontschuldigde bestuurders: Sven Fransen & De Wannemaeker Bruno
Afwezige bestuurders: Jan Ingelbeen
Aanwezige rekeningtoezichters: Glenn Liekens
Verontschuldigde rekeningtoezichters: Goubau François
Aanwezige leden: (bijlage - 1)
Verontschuldigde leden: (bijlage - 1)
Afwezige leden: (bijlage - 1)
1. Verwelkoming
De voorzitter opent de vergadering om 19u00 en verwelkomt de aanwezigen.
Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden.
De secretaris generaal krijgt het woord en verwelkomt op zijn beurt de aanwezigen.
Hij projecteert de slide met de data waarop de agenda, volmacht en de andere ter
beschikbaar gestelde bestanden die online zijn geplaatst voor de leden.
Aansluitend daarop bespreekt hij het voorval van het versturen van de verkeerde agenda.
Een materiele vergissing waarbij het agendapunt “de verkiezing van de voltallige Raad van
Bestuur” niet in werd opgenomen. Daarom werd elke club afzonderlijk gecontacteerd om
hun toestemming te geven voor het bijvoegen van dit agendapunt aan de agenda.
Alle aangesloten clubs hebben schriftelijk hun akkoord bevestigd. De agenda kan dus
rechtsgeldig behandeld worden inclusief dit toegevoegde agendapunt.
De samenstelling van de vergadering is als volgt:
-

Stemgerechtigde clubs aanwezig of vertegenwoordigd: 43 van de 72
Deze vertegenwoordigen: 418 van de 538 stemmen
Om een gewone meerderheid te bekomen moet een beslissing een minimum van
209 stemmen halen. Er zijn geen agendapunten die een 2/3 meerderheid vereisen.

De Secretaris projecteert de agendapunten die in de loop van de vergadering verder per punt
worden besproken. (bijlage - 2)

2. Aanduiden stemopnemers
De Algemene Vergadering duidt Didier Vogels en Caroline Uyttendaele aan als
stemopnemers en zij aanvaarden deze functie.
3. Goedkeuring van de verslagen van de AV & BAV d.d. 26/03/2018
De verslagen van de AV en BAV d.d. 26/03/2018 worden unaniem goedgekeurd.
(bijlage - 3 & bijlage - 4)
4. Verslag Raad van Bestuur, Werkingsverslag Secretariaat, Goed Bestuur, Commissie
Opleiding & Sport en OS 2020-2024
Volgende verslagen worden geprojecteerd en toegelicht:
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de werking van WWSV vzw tot 31/12/2018
door Bart Van Hooreweghe (bijlage - 5)
o Er is de afgelopen 2 jaar grondig gewerkt door de Raad van Bestuur, die zich
vandaag als 1 ploeg aan de leden wil voorstellen. Hierbij vormt er zich een rode
draad, m.n. het aanbieden van een goede dienstverlening aan de clubs en leden.
Concreet:
 Het stimuleren van de breedtesport
 De instroom, werking en vorming van de race officials centraal stellen en
deze werking verder uitbouwen.
 De ondersteuning van de scholen, samen met de Vlaamse trainersschool.
 Binnen de topsport werken naar Tokio 2020, waarbij we hopen op goede
resultaten van onze atleten.
 De beleidsdossiers die een belangrijk deel uitmaken van onze dagelijkse werking.
Concreet:
 Concrete zaken omtrent de werking van onze clubs.
Bv.: De plannen van RBSC om de zeesluis in Zeebrugge uit te bouwen.
Dit omvat ook andere zaken zoals:
 Problemen omtrent verzekeringen
 Grensoverschrijdend gedrag
 De strijd tegen het afval en voor het klimaat
 Nieuwe wet op de pleziervaart
- Verslag Secretariaat door Alain Lescrauwaet (bijlage - 6)
o Introductie van de nieuwe website (een meteo-pagina, WWSV-link en de topsport
website).
o De sociale media zitten in de lift.
o Aanwezigheid op beurzen (o.a. Belgian Boat Show)
o Extra administratieve aandacht: GDPR, Goed Bestuur & de thematiek over
grensoverschrijdend gedrag
- Verslag Goed Bestuur door Carl Sabbe (bijlage - 7)
o De globale score van Goed Bestuur van WWSV vzw is gestegen van 78,74 % naar
89,09%. In vergelijking met andere sportfederaties is dit zeer goed.

o

-

-

De ondernomen actiepunten:
 Het aanpassen van de statuten
 Het opstellen en volgen van een procedure inzake het verloop van
bestuursvergaderingen
 D.m.v. een zelfevaluatie is bevonden dat de dynamiek, aanwezig op de
bestuursvergaderingen, verbeterd is.
 De statutenwijziging die het onderscheid tussen bestuurders van categorie
VYF en VVW zal wegnemen, zal gecombineerd worden met de aanpassingen
aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verslag Commissie Opleiding & Sport door Tommy Maenhaut, Luc Geirnaert, Margot
Audenaerdt, Wouter De Grijse en Wouter Pernet. (bijlage - 8)
o “Klaar zijn voor de toekomst”
Verslag OS 202-2024 door Peter Van den Bossche (bijlage - 9)
o Binnen de federatie zijn we goed vertegenwoordigd bij World Sailing
o IOC wil een nieuwe wind doen waaien bij de OS
 “Maak van je sport een showcase”
 Gender Equality bij de deelnemers en de medailles
 Duurzaamheid
 Aandacht voor monopolyvorming bij sporten
 Meer sporten en minder deelnemers

5. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar van WWSV vzw
Volgende verslagen worden geprojecteerd en toegelicht:
- Verslag van de Penningmeester door Peter Van den Bossche (bijlage - 10)
o Cijfers:
o Op vorige AV budget voor 2018: € 0
o Effectief resultaat WWSV: € 11.624,38 positief
o Resultaat WSP: € 15.438,25 positief
o Geconsolideerd Resultaat: 27.062,63 positief
o Grootste inkomstenbron: subsidies Sport Vlaanderen
o Grootste uitgavenpost: topsport
o Er werd ook een vergelijking gemaakt tussen de ledenbijdragen die een
aangesloten club bij WWSV vzw moet betalen ten opzichte van de bijdragen die
andere sportclubs in andere sporttakken moeten doen aan hun Vlaamse
federatie. Daaruit blijkt dat de WWSV bijdragen zeer beperkt zijn.
- Balans & Resultatenrekening van WWSV vzw en de Balans & Resultatenrekening van
WSP door Alain Lescrauwaet (bijlage - 11 & bijlage - 12)
Balanstotaal WWSV: € 1.559.126,10
Resultaat Boekjaar 2018 WWSV: € 11.624,38

6. Verslag van de Auditor1 over het boekjaar 2018 van WWSV vzw
Het verslag van de auditor van REFIBO wordt geprojecteerd en toegelicht door Marc Van
Dorpe. (bijlage - 13)
De balans en de Resultaten Rekening zijn naar behoren verantwoord en gestaafd met de
nodige bewijsstukken. Hierbij zijn deze als correct verklaard.
Balanstotaal: € 1.065.127,94
Eigen Vermogen: € 318.899,25
Winst: € 11.624,38
7. Verslag van de Rekeningtoezichters over het boekjaar 2018 van WWSV vzw
Het verslag van de rekeningtoezichters wordt geprojecteerd en wordt door Glenn Liekens
voorgelezen. (bijlage - 14)
Deze verklaart op zijn beurt dat de rekeningen correct zijn.
8. Goedkeuring van de rekeningen van WWSV vzw
Na projectie van het resultaat 2018 van WWSV vzw en van de balans afgesloten op
31/12/2018 worden de rekeningen 2018 van WWSV vzw door de Algemene Vergadering met
een ruime meerderheid van stemmen goedgekeurd. (bijlage - 15)
9. Kwijting verlenen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw voor 2018
Er wordt door de Algemene Vergadering met een ruime meerderheid van stemmen kwijting
verleend aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw voor 2018.
10. Goedkeuring van het budget 2019 en de ledenbijdragen van 2020
Algemeen Directeur, Alain Lescrauwaet verduidelijkt de begroting van 2019 en de secretaris
generaal, Carl Sabbe verduidelijkt op zijn beurt de ledenbijdragen van 2020.
( bijlage - 16 & bijlage - 17)
Voor het jaar 2020 wordt de ledenbijdrage bepaald op:
- Hoofdlid: € 19,30
- Gezinslid woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid: € 4,80
- Jeugdlid tot en met 25 jaar: € 9,70
De bovenvermelde bedragen worden per einde 2019 nog geïndexeerd.
Het ontwerp van begroting van 2019 en de ledenbijdragen van 2020 worden met een ruime
meerderheid van stemmen goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
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11. Verkiezing van de voltallige Raad van Bestuur
Secretaris Generaal Carl Sabbe neemt het woord en licht de verkiezing van de voltallige Raad
van Bestuur toe.
Alle 12 bestuursmandaten namen deze Algemene Vergadering hun einde, m.n.: 7
bestuurders categorie VYF en 5 bestuurders categorie VVW. Van die 12 bestuurders stelden
er zich 11 opnieuw kandidaat. De heer Vincent De Brouwere stelt zich niet opnieuw
kandidaat voor een mandaat als bestuurder.
Volgens de richtlijnen van Goed Bestuur van Sport Vlaanderen dient WWSV ernaar te streven
om een evenwicht te vinden tussen continuïteit enerzijds en verandering in de samenstelling
van de raad van bestuur anderzijds. Daarom worden vandaag 2 bestuurders herbenoemd
voor een periode van 1 jaar, 3 bestuurders voor een periode van 2 jaar, en ook 3 voor een
periode van 3 en 4 jaar. Hierdoor zullen de komende jaren telkens minstens 2 of 3
bestuursmandaten open vallen.
Na een geheime stemming worden volgende bestuurders herbenoemd met een ruime
meerderheid van stemmen:
- Bart Plasschaert en Carl Sabbe voor een periode van 1 jaar
- Bruno De Wannemaeker, Sven Fransen en Peter Van den Bossche voor een periode
van 2 jaar
- Ewald Deloof, Alain Lescrauwaet en Christoph Poignie voor een periode van 3 jaar
- Jan Ingelbeen, Bart Van Hooreweghe en Stefaan Vermast voor een periode van 4 jaar
12. Benoeming van de rekeningtoezichters
De heren François Goubau en Glenn Liekens verlengen hun mandaat als rekeningtoezichters
op aanvraag van de Algemene Vergadering en dit met een mandaat van één jaar. Beiden
aanvaarden hun benoeming.
13. Aanvaarding nieuwe leden - ontslagen
Het voorbije jaar zijn er geen nieuwe stemgerechtigde leden bijgekomen en zijn er geen
ontslagen leden.
De Algemene Vergadering aanvaardt de vraag van enkele leden om hun statuut als vast lid te
veranderen naar toegetreden lid, m.n.: Model Yachtclub, BMYC Landsailing en de Lommelse
Vliegervrienden.
De Algemene Vergadering verwelkomt hierbij de komst van Sodipa Watersport die door de
raad van bestuur aanvaard werd als toegetreden lid.
14. Varia – vragen
Tijdens de Algemene Vergadering zijn er enkele vragen gesteld aan de bestuurders.
-

Vraag: ”Onze leden betalen via het lidgeld bij onze club een verzekeringsbijdrage. Als
club in het binnenland zien we dat sommige van onze leden zich ook verbinden met
een tweede club aan zee. Hierbij betalen ze ook aan hen een verzekeringsbijdrage. Is
er hiervoor een oplossing, aangezien het ons niet logisch lijkt dat de leden 2 maal

een bijdrage betalen voor een zelfde verzekering?” M.a.w. is het lid de enige
verliezer in dit geval?
Antwoord Carl Sabbe: “Een club betaalt aan de federatie een bijdrage per lid. Die
bijdrage omvat de kost van de persoonlijke sportverzekering. Sommige clubs
rekenen aan hun leden een lidmaatschapsbijdrage aan die de bijdrage aan de
federatie bevat, andere clubs vermelden die bijdrage aan de federatie afzonderlijk.
Het zou voor de clubs en de federatie behoorlijk complex worden om die bijdrage
aan de federatie per lid te splitsen in een bijdrage aan de werking van WWSV en een
bijdrage voor de verzekering. Als die bijdrage zou gesplitst worden, dan is het ook
niet duidelijk welke club van het betrokken lid de verzekeringsbijdrage zou moeten
innen, en welke club daarvan vrijgesteld zou worden. De clubs zelf zouden dan voor
hun “normale” leden (die maar bij één club aansluiten) hogere lidmaatschapsbijdragen moeten innen (inclusief verzekeringsbijdrage) en voor de kleine groep
leden, die bij meer dan één club aansluiten, lagere lidmaatschapsbijdragen (zonder
verzekeringsbijdrage). De complexiteit en de bijhorende kost die deze benadering
met zich zou meebrengen, weegt niet op tegen het beperkte voordeel dat een kleine
groep sporters dan minder zou moeten betalen.”
-

Vraag: “Vorig jaar hadden we bij onze club een probleem met blauwalgen. Blijkbaar
waren jullie bezig met deze materie. Is het mogelijk om hiervan een stand van zaken
te krijgen?”
Antwoord Alain Lescrauwaet: “Op initiatief van de overheid is er hierover op 29
maart 2019 een eerste overleg tussen de federaties. De bedoeling hiervan is dat er
gesproken wordt over volgende zaken: een duidelijk systeem van aankondiging voor
de clubs en een toepassing van een uniform systeem over heel Vlaanderen via het
subteam Binnenvaartwegen.”

-

Vraag: “Is er een mogelijkheid om de verzekering van de kite surfers op te nemen in
de algemene verzekering?”
Antwoord Alain Lescrauwaet: “De verzekeraar ziet kiten als een extra risico. Dit
risico mee verzekeren binnen de basispremie vereist een beleidskeuze van de
verzekeraar. Het zou technisch gezien aan de standaard verzekering kunnen worden
toegevoegd. Echter, dan zou ieder lid hiervoor moeten bijbetalen. We gaan wel
proberen om deze materie aan te brengen, maar hoogstwaarschijnlijk zullen we pas
binnen enkele jaren een resultaat behalen als we een gunstige schadestatistiek
kunnen voorleggen voor de kiters. We kunnen zeggen dat het voorbije jaar er een
was met een beperkt aantal kite-ongevallen, maar de vorige jaren waren niet
meteen goed te noemen.”

15. Slotwoord van de Voorzitter
De Voorzitter bedankt ex-bestuurder Vincent De Brouwere voor zijn jarenlange inzet voor de
federatie. (Woord van Vincent De Brouwere)

De voorzitter bedankt verder ook de sponsors, vrijwilligers, personeelsleden en bestuurders
voor hun inzet gedurende het voorbije jaar.
De Voorzitter bedankt eveneens de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om
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Van Hooreweghe Bart
Voorzitter

Sabbe Carl
Secretaris-generaal

Bijlage - 1

Gent, maart 2019

Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van
Dinsdag 19/03/2019 te Hama in Wetteren

Aanwezige clubs:

































Alleman vzw
Belgian Naval Reserve Club vzw
Brugse Zeil- en Yacht Club vzw
Del Mare vzw
Koksijde Yacht Club vzw
Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort vzw
Nievdonckse Watersportvereniging vzw
‘O Neill Beachclub vzw
Ostend Sailing vzw
Royal Belgian Sailing Club vzw
Royal Sand Yacht Club vzw
Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw
Royal North Sea Yacht Club vzw
Royal Yacht Club België vzw
Royal Yacht Club Oostende vzw
Sand Yacht Club Oostduinkerke vzw
Sodipa vzw
VVW Hazewinkel vzw
Anemos Heist Beachclub vzw
Inside-Outside vzw
VYNieuwpoort vzw
Watersport Oostende Spuikom vzw
Watersportkring v/d Luchtmacht Nieuwpoort vzw
Watersportkring v/d Luchtmacht Vilvoorde vzw
Willebroekse Watersport Club vzw
Windhaan vzw
Windsurfing De Winge vzw
Windsurfing Deinze vzw
Windsurf Vereniging Gent vzw
Zeil- en Surfclub Broechem vzw
Zeil- en surfclub Gavermeer Harelbeke vzw
Zeilclub Marine vzw

Clubs met volmacht:













De Vrije Noordzeezeilers
Hofstade Zeilclub vzw
Koninklijke Liberty Yacht Club vzw
Noord Limburg Maas vzw
Oesterdam Boardriders Club vzw
Port Aventura
Twins Club Bredene vzw
VVW Kelchteren vzw
VVW Turnhout
Windekind vzw
Windsurfing Hazewinkel vzw
Z.C. De Krab vzw

Afwezige clubs:
























Absolut vzw
Antwerps Zeilcentrum Noordkasteel vzw
BISC vzw
De Spits
Europe Sailing Team vzw
Icarus Surfclub Zeebrugge vzw
Kempische Windsurfclub Mol vzw
Knokke Sports vzw
Masurfspot vzw
Miramar
Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer vzw
Pelican School vzw
Side Shore Surfers vzw
Sint Niklase Watersportvereniging vzw
Surfclub Heusden vzw
Surfing Elephant vzw
VVW Galgenweel vzw
VVW Lokeren vzw
VVW Westende vzw
VVW Zutendaal vzw
Watersport Vereniging van de Dijlestreek vzw
Yacht Club Scaldis vzw
Zeil- en Surflcub Maasmechelen vzw

Verontschuldigde clubs:






Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging vzw
Koninklijke Nuclea Yacht Club Mol vzw
Sirocco vzw
Surfers Paradise vzw
Unified Sailing Belgium vzw

Aanwezige toegetreden clubs:


Model Yacht Club Limburg vzw

Verontschuldigde toegetreden clubs:



Medical Yacht Club vzw
Sodipa Watersport vzw

Afwezige toegetreden clubs:



Belgian Mini Yacht Club vzw
Lommelse Vliegervrienden

