ALGEMENE VERGADERING WWSV VZW - 22 JUNI 2021
VERSLAG
Locatie: Online/Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Aanvang vergadering: 20u00
Aanwezige bestuurders: Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Fransen Sven, Ingelbeen Jan,

Lescrauwaet Alain, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter en Vanhooreweghe Bart
Verontschuldigde bestuurders: De Wannemaeker Bruno, Plasschaert Bart, Vermast Stefaan

Verontschuldigde rekeningtoezichters: Goubau François, Liekens Glenn
Aanwezige leden: (bijlage - 1)
Verontschuldigde leden: (bijlage - 1)
Afwezige leden: (bijlage - 1)
1. Verwelkoming
De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en verwelkomt de aanwezigen.
De secretaris-generaal krijgt het woord en verwelkomt ook 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.
De samenstelling van de vergadering is als volgt:
- Stemgerechtigde clubs aanwezig of vertegenwoordigd: 44 van de 72
- Deze vertegenwoordigen: 428 van de 589 stemmen
- Het vereiste aanwezigheidsquorum van 1/3 van de vaste leden en 1/2 van alle
stemrechten is bijgevolg ruimschoots voldaan
- Er zijn geen agendapunten die een 2/3 meerderheid vereisen.
- Toegetreden clubs aanwezig: 3 van de 8
De Secretaris stelt vast dat de Vaste Leden voldoende aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en
dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over haar agenda. Deze wordt
geprojecteerd en de agendapunten worden in de loop van de vergadering verder per punt
besproken. (bijlage - 2)
2. Verslag van de AV 23/06/2020
Het verslag van de Algemene Vergadering van 23/06/2020 werd samen met de uitnodiging aan
de leden verzonden. Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen (bijlage 3). Het verslag werd
unaniem goedgekeurd.

3. Jaarverslag Bestuursorgaan over het boekjaar 2020 van WWSV vzw
Onderstaande verslagen werden geprojecteerd en toegelicht. Op alle vragen werd er geantwoord.
- Het verslag van het bestuursorgaan over de werking van WWSV vzw tot 31/12/2020 werd
toegelicht door voorzitter Bart Van Hooreweghe (bijlage 4 – slide 17). Er werd bevestigd dat
er geen bezoldigingen werden toegekend aan de bestuurders in het jaar 2020. Bij de te
nemen beslissingen door het Bestuursorgaan waren er in het jaar 2020 geen
belangenconflicten.
De dienstverlening naar de clubs stond in grote mate in het teken van corona, KB-pleziervaart
en het ethisch verantwoord sporten.
- Het verslag van het secretariaat werd toegelicht door algemeen directeur Alain
Lescrauwaet (bijlage 4 – slide 23). 2020 was het jaar waarop we te maken kregen met de
corona-pandemie. Hierin heeft WWSV haar clubs zo goed mogelijk proberen te
ondersteunen en te lobbyen voor onze sport. Zo werd het platform “IK watersport” vroeger
gelanceerd als corona-registratietool. Ook werden er extra inspanningen gedaan voor onze
sport m.b.t. het nieuwe KB van de pleziervaart. Onze sociale media zitten in stijgende lijn,
hier geven we af en toe een blik achter de schermen en bereiken we ook nieuwe
doelgroepen.
- Het verslag van de Commissie Opleiding & Sport werd toegelicht door de medewerkers
Tommy Maenhaut, Ellen De Nil, Dimitri Dumery en Benny Dezeure (bijlage 4 – slide 41).
o In 2020 vonden er meer sporters de weg naar de clubs met een stijging in het
ledenaantal tot positief gevolg. Daarnaast is er een stijgende populariteit van nieuwe
disciplines zoals de Foilclass.
o Het jaarplan werd overlopen en goedgekeurd (bijlage 5, bijlage 6).
o We zijn ook het project gestart “Een golf van verandering” voor psychisch kwetsbare
jongeren, waarbij we hen een broodnodige positieve ervaring geven via onze sporten.
o Het “IK watersport” platform werd ook vernieuwd, dit hebben we vroeger gelanceerd
dan gepland als corona-registratietool voor de clubs.
o Tegen 2024 hebben we als doel dat er meer clubs het kwaliteitslabel ‘Erkende
scholingsclub of Erkende trainingsclub’ behalen.
o Via het noodfonds zet WWSV in op de relance van de jeugdwerking in de clubs. In het
bijzonder de deelname van jeugdteams aan wedstrijden of de organisatie van
bovenlokale wedstrijden.
o Bij de topsporters werden veel kampioenschappen geannuleerd en uitgesteld door de
corona-crisis. Ondanks dat wist het 49erFX-team Anouk Geurts en Isaura Maenhaut
zich te kwalificeren voor Tokyo2020.
o Begin juli 2021 zal Evi Van Acker van start gaan als nieuw Sporttechnisch Directeur.
o Ethiek binnen de sport wordt steeds actueler, daarom is het ook van belang dat er
binnen de sportclub ook een vertrouwenspersoon/API (aanspreek persoon integriteit)
wordt aangesteld.
4. Werking Goed Bestuur
Het verslag over Goed Bestuur werd toegelicht door secretaris generaal Carl Sabbe (bijlage 4 –
slide 99). De globale score van Goed Bestuur van WWSV is gestegen van 90,80% naar 94,25%. In
het jaar 2020 werd er niet afgeweken van de code Goed Bestuur. Daarnaast werd er onder meer

een aanwezigheidsquorum ingesteld voor de Algemene Vergadering.
5. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar van WWSV vzw
- Het verslag van de Penningmeester werd op de informatievergadering geprojecteerd en
toegelicht door Peter Van den Bossche. (bijlage 4 – slide 101)
o Cijfers:
 Op vorige AV-budget voor 2020: € -90.000
 Effectief resultaat WWSV: € 4,66 negatief
 Resultaat WSP: € 119,54 positief
 Geconsolideerd Resultaat: € 114,88 positief
o Grootste inkomstenbron: subsidies Sport Vlaanderen
o Grootste uitgavenpost: topsport
- De Balans & Resultatenrekening van WWSV vzw en de Balans & Resultatenrekening van
WSP werden tijdens de informatievergadering geprojecteerd en toegelicht door Alain
Lescrauwaet. (bijlage 7 & bijlage 8).
o Balanstotaal WWSV: € 2.277.960,20
o Resultaat Boekjaar 2020 WWSV: € 4,66 negatief
6. Verslag van de Onafhankelijk Boekhouder Fiscalist1 over het boekjaar 2020 van WWSV vzw
Het verslag van de onafhankelijke boekhouder Refibo werd geprojecteerd en toegelicht door
Marc Van Dorpe (bijlage 4 – slide 116). De balans en de resultatenrekening zijn naar behoren
verantwoord en gestaafd met de nodige bewijsstukken. Hierbij zijn deze als correct verklaard.
Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen.
7. Verslag van de Rekeningtoezichters over het boekjaar 2020 van WWSV vzw
Het verslag van de rekeningtoezichters werd geprojecteerd en toegelicht door algemeen
directeur Alain Lescrauwaet (bijlage 4 – slide 118). Dit verslag verklaart dat hun controle geen
enkele opmerking met zich meebracht. Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen.
8. Goedkeuring van de rekeningen 2020 van WWSV vzw, over het boekjaar afgesloten op 31
december 2020.
De rekeningen van WWSV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 worden unaniem
goedgekeurd.
9. Kwijting verlenen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw voor de
vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2020.
Met 100% van de stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders en de
rekeningtoezichters van WWSV vzw voor het boekjaar 2020.
10. Goedkeuring van het budget 2021 en goedkeuring van de ledenbijdrage van 2022.
Het budget voor 2021 werd geprojecteerd en verduidelijkt door algemeen directeur Alain
Lescrauwaet. De penningmeester, Peter Van den Bossche, verduidelijkt op zijn beurt de
ledenbijdrage van 2022. (bijlage 4 – slide 121)
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Voor het jaar 2022 wordt de ledenbijdrage bepaald op:
- Familiaal hoofdlid: € 23,70
- Gezinslid woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid: € 8,40
- Jeugdlid tot en met 25 jaar: € 13,40
De bovenvermelde bedragen worden eind 2021 nog geïndexeerd.
Het ontwerp van begroting van 2021 en de ledenbijdragen van 2022 worden met een ruime
meerderheid van stemmen goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
11. Verkiezing van 3 bestuurders.
Secretaris generaal Carl Sabbe neemt het woord en licht de kandidaturen van de
bestuursmandaten toe. De heren Peter Van den Bossche en Sven Fransen zijn beiden uittredend
en herkiesbaar in overeenstemming met Art. 4.1 van de statuten. Bruno De Wannemaeker is
uittredend en stelt zich niet opnieuw kandidaat. Er werden geen andere kandidaturen
ontvangen.
Na de stemming worden Peter Van den Bossche en Sven Fransen herbenoemd met een ruime
meerderheid van stemmen, dit voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de algemene
vergadering van 2025.
12. Benoeming van de rekeningtoezichters voor controle van het boekjaar 2021.
De heren François Goubau en Glenn Liekens stellen zich opnieuw kandidaat om hun mandaat als
rekeningtoezichters te verlengen voor één jaar.
Beide kandidaturen werden goedgekeurd met een ruime meerderheid van de stemmen. Alain
De Meulenaere stelt zich kandidaat voor controle van het boekjaar 2022.
13. Aanvaarding nieuwe leden - ontslagen
Er zijn geen ontslagnemende leden.
Windsurfing Club Sirocco was al toegetreden lid en heeft de vraag gesteld aan het
Bestuursorgaan om vast lid te worden van WWSV. Bij stemming werd de verandering naar vast
lid unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
14. Toelichting van de aanpassing van het intern reglement
De aanpassingen in het intern reglement werden al goedgekeurd door het Bestuursorgaan van
WWSV. Deze werden door secretaris generaal Carl Sabbe toegelicht (bijlage 4 – slide 128):
 Extractie van tuchtbepalingen grensoverschrijdend gedrag uit het Algemeen
Tuchtreglement en toevoeging van nieuwe bijlage “Tuchtreglement inzake
Grensoverschrijdend Gedrag”
 Toevoeging van de bevoegdheid van het Bestuursorgaan voor preventieve
tuchtmaatregelen
 Verduidelijking aansprakelijkheid bij preventieve ordemaatregelen door het
Bestuursorgaan
 Verbeterde aansluiting van de WWSV tuchtprocedures bij het reglement van VST
 Wijziging hoger beroep bij grensoverschrijdend gedrag naar VST ipv BAS
 Schrapping van het gedetailleerd overgangsrooster voor de benoeming van bestuurders.



Toevoeging van verwijzing naar het Algemeen Tuchtreglement bij klachten over inbreuken
tegen de gedragscodes.

15. Varia – vragen
 Vraag dhr. Gillard - RYCB: I.v.m. de aanpassing op het KB over het organiseren van
wedstrijden en het gebruik van ribs van bedrijven of clubs. Het KB zal in september 2021 in
voege treden, zullen hier gevolgen zijn op administratief vlak? In afwachting van dit KB, wat
moeten we doen met de wedstrijden die in het kort op zee plaats vinden?
Antwoord Alain Lescrauwaet: Voor het organiseren van een wedstrijd moet de club een
vergunning aanvragen, dus er valt al veel te regelen binnen de vergunning. Hierin kan je het
aantal begeleidingsboten en omkadering van de wedstrijden al opgeven.
We hebben aan de clubs de mogelijkheid gegeven om een ervaringsattest uit te reiken, dit is
een maatregel voor 2021. Bijkomend zullen begeleidings- en reddingsboten niet als
bedrijfs/beroepsmatig aanzien worden. De bestuurders van deze boten moeten dus wel
houder zijn van een brevet overeenstemmend met private gebruik maar niet met
bedrijfs/beroepsmatig gebruik. Er is ons beloofd dat er eind juni een aanpassing zal komen
op de website van FOD met de vermelding hiervan. De politiediensten zouden ook op de
hoogte moeten zijn van het gebruik van de attesten.
Antwoord Carl Sabbe: Als een club toch een bekeuring krijgt van een ambtenaar, mag dit
zeker aan de federatie gemeld worden. Dan zal FOD dit ongedaan maken moest dit om een
onterechte bekeuring gaan.
 Vraag dhr. Perko – Koninklijke Nuclea Yachtclub: Komt Wingfoiling ook aanbod als discipline
bij WWSV? Dit is blijkbaar ook op kleinere plassen te doen.
Antwoord Tommy Maenhaut: Uiteraard, in al onze disciplines gaan we heel breed, zoals
wingfoilen, kitefoilen, windfoilen alle varianten die misschien nog komen hebben zeker een
plaats in onze werking. Er wordt in het Foil project vooral gesproken over kite- en
windfoiling, omdat dit ondersteund wordt vanuit de overheid met als voorwaarden om de
jeugddrempels weg te werken om naar Olympisch te gaan. Tijdens promotie van kite- en
windfoiling kunnen we wingfoiling zeker mee aanbieden zodat de deelnemers hiermee
kunnen kennis maken en vanuit basiswerking kunnen we de clubs hierin mee ondersteunen.
 Vraag dhr. Desloovere - VYNieuwpoort: Kan een erkenning voor scholingsclubs ook bekeken
worden voor niet jeugdscholing? Enkel de erkenning zonder financiële steun.
Antwoord Ellen De Nil en Tommy Maenhaut: Voor de doelgroep jeugd is er vanuit Sport
Vlaanderen een subsidie voorzien voor dit project. Voor de volwassenen is dit niet het geval.
Ellen stelt voor om hierover samen te zitten met de verschillende clubs die hierin interesse
hebben. Zodat we vanuit de federatie een project of kwaliteitslabel kunnen opstarten.
Ostend Sailing laat weten interesse te hebben.
 Vraag dhr. De Baere – WSKLuM Nieuwpoort:
o Zijn er op het FOP al wijzigingen besproken op de lijst verplichte uitrusting die niet in lijn
liggen van de clubs en de pleziervaarders?
o Er is een nieuw KB-pleziervaart in opmaak. Het tijdig kunnen optreden en bijsturen van
de federatie en clubs is belangrijk.
 Momenteel is er een slaagkans van 40% voor het examen yachtman, dit moet
omhoog.

Inrichten van partiële examens met mogelijkheid tot herkansing voor een mislukt
component.
 Vaarscholen bevoegd maken voor het afnemen van zowel theorie als
praktijkexamens.
 Het weren van ridicule vragen die irrelevant zijn voor het veilig varen.
 Onderscheid maken tussen parate en te vinden kennis.
 Deliberatie via examencommissie mogelijk maken.
o Vraag naar transparante communicatie door de werkgroep, is er hiervoor een strategie
en heeft WWSV hierover inbreng? Hoe worden de WWSV-clubs in deze werkgroep
vertegenwoordigd?
o Wat is de stand van zaken van de erkenning van het brevet Yachtman in onze
buurlanden?
o Wordt er nog werk gemaakt van een light-STCW die aanvaardbaar is voor de
pleziervaartsector?
o De nieuwe voorliggende omschrijving van “niet commercieel”, wordt er rekening
gehouden dat naast scholing er nog domeinen zijn waar pleziervaartuigen met een
commerciële registratiebrief belangeloos varen?
 Bijvoorbeeld: met sponsors en genodigden tijdens zeilwedstrijden, familiale
vaartochten, varen met schoolgaande jeugd
o De volgende FOP gaat door op 22/10/2021 is dat niet te laat voor WWSV om nog inpakt
te hebben bij de opmaak van het nieuwe KB?
Antwoord Carl Sabbe: Naar de toekomst toe hebben we graag de vragen meer op voorhand
als deze punctueel zijn, zodat we deze kunnen voorbereiden als je punctueel een antwoord
verwacht. Er zijn al veel inspanningen gebeurd en we zullen deze inspanningen blijven doen.
Is daarmee alles af? Neen, niet alles is af, maar er zijn wel veel zaken ten goede aangepast
die betrekking hebben tot de meerderheid van onze clubs en hun aangesloten leden. Vanuit
de federatie zullen we blijven werken aan de zaken die vandaag nog niet in orde zijn.


Alle vragen werden beantwoord op de Algemene Vergadering van 22/06/2021.
16. Bekendmaking van de resultaten van de stemming.
De tool Electionrunner maakte het mogelijk om een anonieme stemming te houden tijdens de
Algemene Vergadering, rekening houdend met het aantal stemmen van elk vast lid in
overeenstemming met de statuten.
Wouter Pernet toont het resultaat van de stemming aan de Algemene Vergadering.
17. Slotwoord van de Voorzitter
De Voorzitter bedankt 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 22u22.

Bart Van Hooreweghe
Voorzitter

Carl Sabbe
Secretaris-generaal

Bijlage - 1
Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van WWSV vzw
op dinsdag 22/06/2021
Aanwezige clubs:







































ANEMOS VVW-HEIST VZW
BELGIAN NAVAL RESERVE CLUB VZW
BISC VZW
BRUGSE ZEIL- EN YACHT CLUB VZW
DE SPITS
DEL MARE VZW
KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB VZW
KONINKLIJKE NUCLEA YACHT CLUB
KONINKLIJKE YACHT CLUB NIEUWPOORT VZW
LOMMELSE VLIEGERVRIENDEN
MODEL YACHT CLUB LIMBURG VZW
NIEVDONCKSE WATERSPORTVERENIGING VZW
O'NEILL BEACHCLUB
OSTEND SAILING VZW
ROYAL BELGIAN SAILING CLUB VZW
ROYAL SAND YACHT CLUB
ROYAL SCARPHOUT YACHT CLUB BLANKENBERGE VZW
ROYAL YACHT CLUB BELGIE VZW
SIROCCO ZEILCLUB VZW
SODIPA VZW
SURFING ELEPHANT VZW
SYCOD VZW
VRIJE NOORDZEEZEILERS VZW
VVW HAZEWINKEL VZW
VYNIEUWPOORT
WATERSPORT OOSTENDE SPUIKOM VZW
WATERSPORTKRING LUCHTMACHT NIEUWPOORT VZW
WATERSPORTVERENIGING VAN DE DIJLESTREEK VZW
WINDEKIND VZW
WINDHAAN
WINDSURF VERENIGING GENT VZW
Windsurfclub Alleman
WINDSURFING CLUB SIROCCO
WINDSURFING DE WINGE
WINDSURFING HAZEWINKEL VZW
ZEIL EN SURFCLUB BROECHEM VZW
ZEILCLUB GAVERMEER HARELBEKE VZW
ZEILCLUB MARINE

Clubs met volmacht:





EUROPE SAILING TEAM
KEMPISCHE WINDSURFCLUB MOL VZW
KNOKKE SPORTS VZW
MASURFSPOT







NOORD LIMBURG MAAS VZW
PELICAN SCHOOL
SIDE SHORE SURFERS VZW
TWINS CLUB VZW
WILLEBROEKSE WATERSPORTCLUB VZW

Verontschuldigde clubs:




HOFSTADE ZEILCLUB VZW
SAILING VENUES
SODIPA WATERSPORT VZW

Afwezige clubs:






























ANTWERPS ZEILCENTRUM NOORDKASTEEL VZW
BELGIAN MINI YACHT CLUB
ICARUS SURFCLUB ZEEBRUGGE
INSIDE-OUTSIDE VZW
KOKSIJDE YACHT CLUB VZW
KONINKLIJKE ANTWERPSE WATERSPORTVERENIGING VZW
MEDICAL YACHTING CLUB VZW
MIRAMAR
OESTERDAM BOARDRIDERS CLUB VZW
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENS MEER VZW
PORT AVENTURA
ROYAL NORTH SEA YACHT CLUB VZW
ROYAL YACHT CLUB OOSTENDE VZW
SAILCENTER LIMBURG
SINT NIKLASE WATERSPORTVERENIGING VZW
SURFCLUB HEUSDEN VZW
SURFERS PARADISE VZW
UNIFIED SAILING BELGIUM
VVW GALGENWEEL VZW
VVW KELCHTEREN VZW
VVW LOKEREN
VVW TURNHOUT VZW
VVW WESTENDE VZW
VVW ZUTENDAAL VZW
Watersportclub Absolut
WATERSPORTKRING LUCHTMACHT VILVOORDE VZW
YACHT CLUB SCALDIS VZW
Z.C. DE KRAB
ZEIL- EN SURFCLUB MAASMECHELEN

