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Aanwezige bestuurders: De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Fransen Sven, Ingelbeen Jan,  

Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart, Poigny Christoph, Sabbe Carl, 
Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan, Van den Bossche Peter 

Verontschuldigd:   
Genodigden: Dumery Dimitri 

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

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 06/05/2019 worden unaniem 
bekrachtigd. 
 

2. Voor beslissing/bespreking: 
 
a) Kitesurfen 

Met het nieuwe KB brandingsporten werden er geen extra vereisten opgelegd inzake 
toegang tot de insteekzones, lycra , tally verplichting en inzake een 
kitebekwaamheidsbewijs. Voordien werd dit via een provinciaal reglement opgelegd. 
De clubs hebben wel samen besloten de tally verplichting te behouden. 
We stellen vast dat heel wat Waalse kitesurfers zich gewoon in de insteekzones begeven 
zonder lid te worden van de clubs terwijl de clubs moeten instaan voor de redding. Dit 
geeft conflicten tussen de clubs en die desbetreffende kitesurfers.  
Bijkomend ontvangen we nu de vraag van FFYB om ook tally’s te kunnen verstrekken aan 
hun leden. Ze bekijken het om er zelf te maken of om ze samen met ons te maken. 
Op vandaag is er dus geen juridische grond om de insteekzones af te schermen. 
De RvB stelt dat deze gebruikers van de insteekzones welkom zijn, zelfs zonder vast 
lidmaatschap bij de club. Deze mensen kunnen kiezen voor een daglidmaatschap. Indien 
er geen daglidmaatschap afgesloten wordt dient de betrokkene meer te betalen voor de 
redding van het materiaal. Gezien de services van de clubs verschillen is de RvB van 
oordeel dat er beter geen gemeenschappelijk tarief voor redding toegepast wordt, maar 
dit kan nog verder met de clubs besproken worden. 
Clubleden betalen niet apart voor de redding en de tally blijft het gangbare bewijs van 
geldige verzekering (kleur per jaar, en vermelding van het jaartal en naam of 
clubnummer op de tally). Er wordt afgesproken om de gemeenschappelijke tally te 
vervangen door een aparte tally per club teneinde de eigen leden beter te kunnen 
herkennen op het water. Er dient wel een duidelijke communicatie opgestart met flyers 
in 3 talen, infoborden om ervoor te zorgen dat de sporters zich wel degelijk aanmelden 
wanneer ze zich in de insteekzones bevinden. De RvB vraagt dat Tommy dit verder zou 
uitwerken met Ewald, Christoph, Sven. 
 

b) Topsport 
(Verslag, Topsportbudget)  
Dhr. Dumery geeft toelichting en overloopt de resultaten van de atleten. 
Er worden verdere gesprekken gepland met Maité Carlier. De verbrekingsvergoeding 
voor het stopzetten van de samenwerking  met de Zweedse trainer is nog niet bepaald. 
De voorzitter benadrukt dat er nog 2 grote pijnpunten in de topsportwerking vast te 
stellen zijn, enerzijds de sponsoring, de commissie sponsoring moet dringend terug aan 
de slag en anderzijds moet de werking verbeterd worden inzake het op punt stellen van 
de afspraken met de trainers inzake de verbrekingsvergoedingen. 
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c) De Spits 
Door een bermbrand heeft desbetreffende club 28 zeilboten verloren. 
Om de club tijdelijk uit de nood te helpen beslist de RvB om 1 mobiele zeilschool 
gedurende de periode van 1 jaar gratis ter beschikking te stellen (met uitzondering van 
Q-Cup data). 
 

d) Aansluiting nationale klasse verenigingen 
Zeil en surf klassen beschikken dikwijls niet over afdoende verzekeringen om hun 
werking in te dekken en indien mogelijk zouden sommigen graag genieten van de Arena  
verzekeringsservice. Arena laat binnen onze sporttak enkel organisaties toe na onze 
goedkeuring. We zien ook dat de afstand tussen de federatie en de nationale klassen 
groter en groter wordt terwijl zij toch ook voor een deel instaan voor de doorstroming en 
organisatie binnen de sport. 
De RvB is niet tegen het principe om klasseverenigingen toegetreden lid te maken maar 
dan dient het Huishoudelijk Reglement aangepast te worden opdat deze toegetreden 
leden geen individuele leden kunnen aansluiten. De RvB is immers van mening dat elke 
sportbeoefenaar zich dient aan te sluiten bij een club, en dat een klassenvereniging dus 
geen concurrent mag worden van de clubs. 

 
 

3. Voor kennisname/bekrachtiging: 
 

a) Nieuwe wet op de pleziervaart 
(Mail FOD – Swolfs 30/08/19, Wet, Koninklijk Besluit, Belangrijkste wijzigingen, Schema 
inwerkingtreding, meeting eerste voorstel kabinet) 
Voor de zeilscholen kleinzeilerij werd een uitzondering op de registratieverplichting 
bekomen. We blijven aandringen op verdere aanpassingen inzake registratie 
(handelaarssysteem), overgangsmaatregelen (geloofsbrieven – opfrissingscursus), 
integratie Marifoonbrevet, erkenning alle VTS diploma’s, praktijk motorbootvaren via 
VTS diploma’s,…. 
De voorzitter en de directeur geven toelichting over de tweede meeting met het kabinet. 
Volgend overleg met FOD is voorzien op 09/10/19. In de maanden april-mei wordt een 
aanpassing van de nieuwe wet voorzien. We richten ons naar die nieuwe wet om de 
gewenste aanpassingen door te laten voeren. Mogelijks kan ook geprobeerd worden om 
catamaran te laten definiëren als brandingssport. 
 

e) Vergunningenbeleid 
(Aangepaste omzendbrief, Phone Home, vuurpijlen vervallen ook, Richt je pijlen op 
veiligheid,  Skipper, Crew boven water, Groen rood) 
Dankzij de door de federatie georganiseerde veiligheidsdagen en de sensibiliseringsactie 
werd de omzetbrief voor de pleziervaart aangepast. In het kader van het 
vergunningenbeleid worden er zo geen extra eisen opgelegd met betrekking tot het 
dragen van de reddingsvest dan deze voorzien in de Wet op de Pleziervaart en haar 
uitvoeringsbesluiten. De RVB gaat akkoord met het huidige systeem van aanvragen en 
bevestigd ter zitting dat ze geen verdere bezwaren wenst te uiten hierover. 
Dhr. Franssen vraagt om bij aanvang van het nieuwe seizoen de clubs nog eens extra te 
berichten dat de clubs de nodige vergunningen dienen aan te vragen. 
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f) Commissies/Overlegorganen Pleziervaart 
(MB 29 juli 2019 Commissie Pleziervaart,vergadering werkgroep praktische proeven) 
a) De kandidaturen van Machiels Guido, De Baere Maxime, Van Audenrode Eric en Dirk 

Bossaert voor de Commissie Pleziervaart werden aanvaard. 
b) De kandidaturen van Machiels Guido, De Baere Maxime, Maenhaut Tommy en 

Lescrauwaet Alain voor het Federaal Overlegplatform werden ingediend. 
c) De kandidaturen van Machiels Guido, De Baere Maxime, Van Audenrode Eric voor de 

examencommissie werden ingediend. 
d) De kandidatuur van Machiels Guido voor de werkgroep praktische proeven werd 

ingediend en goedgekeurd. 
De RvB bekrachtigt alle ingediende kandidaturen. 
 

g) Basissubsidies 
(Berekening en raming 2018, Voorschot 2018, Afrekening 2018, Terugvordering, 
Voorschot 2019, berekening 2018, gewogen trainers, stijging goed bestuur+verschil 
2017-2018, vergelijking andere federaties, vergelijking impact decreet federaties) 
De directeur geeft toelichting en schetst hoe moeilijk het wordt om correcte ramingen op 
te stellen.  

h) Cijfergegevens WWSV  
(Balans en resultatenrekening) 
De directeur geeft toelichting. De kosten staan globaal lager dan vorig jaar, de 
minderinkomsten van subsidies kunnen ervoor zorgen dat de gemaakte prognoses niet 
gehaald worden. We moeten vaststellen dat WWSV financieel jaar na jaar sterk moet 
inleveren. 
 

i) Cijfergegevens WSP 
(Balans en resultatenrekening) 
De directeur geeft toelichting. Ook hier globaal minder kosten, en de sponsoring van I 
Coats en Aquafin dient nog gefactureerd te worden. Door het wegvallen van Pitpoint 
zullen er uiteraard 20.000 € minder inkomsten zijn. 
 

j) Watersportaccomodatie spaarbekken Nieuwpoort 
(Projectnota, Schets site) 
De voortgang van het project werd op de projectvergadering d.d. 02/09/19 positief 
geadviseerd. De RvB neemt akte. 
 

k) Wavelake Knokke-Heist 
(voorstelling project) 
Het Wavelake project werd voorgesteld aan de gemeente en Sport Vlaanderen. 
Financiering en locatie momenteel nog niet in orde. De RvB neemt akte. 

 
l) Sponsoring 

Einde partnership Pitpoint: 
Wegens de overname van Pitpoint door Total verdwijnt het merk Pitpoint. Verderzetting 
van de overeenkomst had dan ook geen zin. De overeenkomst komt ten einde op 1 
oktober 2019. De RvB neemt akte. 
Partnership Geotracer: 
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(Geotracer–WSP, WSP – WWSV) 
De directeur geeft toelichting. De RvB bekrachtigt het partnership. 
 

m) Audit ICC 
(Auditverslag) 
De audit door FOD is goed verlopen. Er werden geen specifieke tekortkomingen 
geformuleerd. 
 

n) Evs – Grensoverschrijdend gedrag 
(Affiche EVS, eerste draft aanpassingen HR) 
Het HR en het tuchtreglement worden momenteel herwerkt. Een eerste draft is reeds ter 
kennisgeving beschikbaar maar deze is nog niet nagezien.  
Volgende acties worden voorzien: nazicht teksten, goedkeuring door RvB, duidelijke 
communicatie naar de clubs, aanpassing WWSV website, benoeming leden ethische et 
tuchtcommissie, ondertekening gedragscodes (ook trainers en atleten), mogelijks 
statutenwijziging (uitsluitingsprocedure, toevoegen bevoegdheid RvB benoemen leden 
ethische en tuchtcommissie, ….). Van zodra als mogelijk dient hier werk van gemaakt te 
worden Carl en Jan zullen dit in eerste instantie nazien. 
 

o) Jaaractieplan 
(Nota Innovatie, Innovatie, Nota Ik Watersport.be, Ik Watersport.be, Nota Ik blijf G 
Watersporten, Ik blijf G Watersporten, Jeugdlabel, Update beleidsplan) 
De dossiers werden tijdig ingediend bij Sport Vlaanderen. De RvB bekrachtigt de 
ingediende dossiers. 
 

p) Go Digit 
(Go Digit) 
Het dossier werd tijdig ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting. De RvB bekrachtigt 
het ingediende dossier. 
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q) Huur loods 
(huurovereenkomst) 
Ter vervanging van de loods te Stalhille werd in Brugge een loods gehuurd voor stalling 
trailers en motorboten. De RvB bekrachtigt de overeenkomst. 
 

r) Marktaandeel bezoekers yachtclubs 
Dhr. Ingelbeen geeft toelichting. Om het marktaandeel van de clubs beter te kunnen 
bepalen zal een korte bevraging opgesteld worden die onder gesloten omslag ingediend 
kan worden. 
 

s) Varia 
Dhr. Plasschaert vraagt om de laatste versie van de overeenkomst met de atleten te 
willen nazien. Dhr. Plasschaert en Ingelbeen zullen deze in detail bekijken en hun 
opmerkingen formuleren. 
 

t) Communicatie 
Dhr. Franssen vraagt om de inspanningen die de clubs doen beter in beeld te brengen en 
om hierover naar de buitenwereld te communiceren. 
 

u) Te onthouden data 
14-10-2019 Meeting Topsport (onder voorbehoud en uur en locatie nog te bepalen) 
18/20-10-2019 NIBS Nieuwpoort 
09-12-2019 RvB om 18. 30 uur te HAMA nv, Vantegemstraat 1, 9230 Wetteren 


