
WWSV INSPIRATIEDAGEN 

 

ZA 09/02 10.00 – 11.30   

SAMENKOMST SCHOLINGSVERANTWOORDELIJKEN – BRAINSTORMSESSIE CLUBWERKING 

 
Tijdens deze brainstormsessie wil de federatie de kans geven om clubs in contact te brengen met elkaar. Hoe 

werken de clubs aan hun activiteiten, hoe zorgen ze voor meer leden? Wat doen de clubs voor meer 

activiteiten en leven op de club buiten de scholing? Dit is een kans om in interactie te gaan met elkaar en 

ideeën uit te wisselen. 

 

13.00 – 14.30 

BIJEENKOMST  VTS DOCENTEN EN CURSUSVERANTWOORDELIJKEN 

 
Tijdens deze vergadering zal het afgelopen jaar besproken worden en kijken we naar de planning voor 

komend jaar. Nieuwe docenten worden voorgesteld en leren de docenten elkaar beter kennen. 

 

15.00 – 17.00 

CR-IRC JAARVERGADERING 

 De jaarlijkse informatiesessie CR/IRC gaat door op zaterdag 9 februari 2019 van 15 tot 17 uur. Specialisten uit 

de sport komen er aan het woord. Stijn Reunis zal er uitleg geven over Cruiser Rating, Carl Sabbe over IRC, Jan 

Gabriel over het Open Noordzeekampioenschap. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor 

wedstrijdorganisatie en veiligheid. Schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt. 

 

ZO 10/02 10.30 – 11.30 

INFOSESSIE "DE NIEUWE PRIVACYWET (GDPR) OP MAAT VAN JE SPORTCLUB!" 

Lesgever: Veerle Steyaert 

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter 

gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR”). Er werd een 

overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de 

nieuwe wetgeving aan te passen. 

Tijdens deze bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je vereniging. Geen 

gegoochel met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een stappenplan en tools 

op maat van je vereniging. Dankzij het Dynamo Project kan je sportclub zich met een minimum aan extra 

administratie in regel stellen met de nieuwe privacywetgeving. 

 

 

 

 

 

 

 



14.00 – 15.00 

INFOSESSIE "VERENIGINGSWERK: VERGOEDEN OP EEN EENVOUDIGE EN VOORDELIGE 

MANIER" 

Lesgever: Eva De Pauw (Sportwerk Vlaanderen) 

Op een correcte manier medewerkers in je sportorganisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel van het 

verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl 

vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort schoten. In de zomer van 2018 kwam verlossend nieuws. De 

jarenlange vraag van de sector naar een statuut voor de trainer (en andere functies binnen het 

verenigingsleven) werd toen ingelost door middel van het statuut verenigingswerk. Het statuut is één van de 

drie pijlers van de wet bijklussen (verenigingswerk – burger tot burger – deeleconomie). Dit statuut biedt 

sportorganisaties de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier 

trainers, scheidsrechters, begeleiders enz. in hun sportorganisatie in te schakelen.  

In deze sessie krijg je een helder antwoord op de vele vragen die hierbij naar boven komen, zoals: Wie kan 

verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de 

aangifte? Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? Na deze praktische sessie weet je perfect 

hoe je het verenigingswerk in jouw organisatie kunt implementeren. 

 

MA 11/02  14.00 – 16.00  

CURSUS MARIFOON   

 

VR 15/02 18.30 – 20.00 

INFOSESSIE KITESURF WERKING 2019 AAN KITESURFERS & SURFCLUBS 

 20.00 – 21.00 

VOORSTELLING NIEUWPOORT CHANNEL RACE 2019 DOOR KYCN 

 

ZA 16/02 14.00 – 16.00    

BIJSCHOLING MONITOREN OPTIMIST 

 
Deze bijscholing is gericht naar lesgevers en beginnende trainers voor optimist. Twee optimistentrainers van 

de federatie zullen deze bijscholing geven.  

Hoe kunnen we binnen de zeilschool al fijnere technieken aanleren aan de kinderen? Waar moeten we op 

letten als we kinderen trainen die willen starten met wedstrijdzeilen?  

Dit kom je allemaal te weten tijdens deze bijscholing! (Inschrijvingen zijn beperkt, dus wees er snel bij!) 


