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1. De Vicevoorzitter, Ingelbeen Jan opent de vergadering om 18u45, de agenda wordt 

goedgekeurd (volmacht).  De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan 
d.d. 25/05/2021 en 22/06/21 worden unaniem bekrachtigd. 
 

2. Voor beslissing/bespreking: 
a) Topsport 

De Technisch directeur brengt verslag uit.  
Dhr. Deloof vraagt verduidelijking over de overstap van Yannick en Tom naar de 
FFYB. De Technisch directeur verduidelijkt dat de criteria voor verdere 
ondersteuning niet gehaald werden en dat Sport Vlaanderen hen maar wenste te 
ondersteunen tot aan de Olympische kwalificatie. 
Dhr. Ingelbeen vraagt of het plan van de Technisch directeur reeds budgettair 
vastligt. De Technisch directeur verduidelijkt dat tegen 15 oktober het definitieve 
plan ingediend moet worden, daarna dient het plan besproken te worden met Sport 
Vlaanderen op het bilateraal gesprek van 26 oktober waarna het voorstel begin 
december zal voorgelegd worden aan de Taskforce van Sport Vlaanderen. Pas eind 
januari komt dan de definitieve bevestiging van het beschikbare budget. 
Dhr. Sabbe vraagt waarom gekozen wordt voor 29er als tweemansboot en niet voor 
de Nacra 15 gezien er op dit moment geen jeugdwerking is in de clubs in België in 
de 29er maar wel in de Nacra 15 klasse. De Technisch directeur stelt dat dit 
inderdaad een moeilijke keuze is maar voorlopig geniet de 29er klasse de voorkeur 
op basis van volgende argumenten: 

- Sluit aan op onze ontwikkelings- en prestatieprogramma’s 49er FX/ 49er  
- Budgettair vriendelijker dan de Nacra 15 
- De werking in Nacra 15 draait momenteel goed aan de kust, maar er is weinig 

Olympische ambitie 
Er is hierover al een eerste gesprek geweest met Teun van RBSC die de 29er als 
jeugdklasse een super goed idee vond. De Technisch directeur benadrukt wel dat 
sporters met veel talent uit een andere klasse opgenomen kunnen worden via een 
Window of Opportunity of via een Be Gold project. 
Er dient een aparte vergadering georganiseerd te worden om de Technisch 
directeur kennis bij te brengen van de situatie van de brandingsporten. 
De Vicevoorzitter bedankt Evi voor de heldere uitleg. 

b) Ondersteuning BK’s zeilen en surfen 
Na bespreking bevestigt het BO dat het WWSV is die beslist (en niet de klassen) 
welke BK’s  in aanmerkingen komt voor ondersteuning van WWSV. De 
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ondersteuning is bedoeld voor de organiserende clubs en het budget is een WWSV-
budget. Het bestuursorgaan beslist dat volgende BK’s in aanmerking komen voor 
ondersteuning: 
Voor het zeilen: 

1.  OBK Multihull RBSC Duinbergen 
2.  OBK IRC RNSYC Oostende 
3.  OBK Optimist/Cadet WSKLum Nieuwpoort  
4.  OBK Snipe RYCB Antwerpen  
5.  OBK Europe/Laser RNSYC  

Voor het surfen: 
1. OBK Kitesurfen (juryteam uit clubs): OBK Big Air Anemos, U18 Surfing 
Elephant, OBK Freestyle (200 per wedstrijd aan jury) 
2. OBK Slalom & Racing Windsurfen: 18-19 september te Windhaan, De Haan 
(zee) 
3. OBK - Foil cup tourfinale (Kitesurfen-Windsurfen): 25-26 september met 
reserve 2-3 oktober te Anemos Heist 
4. Finale OBK Golfsurfen: OBK Shortboard, Longboard, Girls, Masters en 
Grommets te Vieux-Bacau Frankrijk 
Slalom & Racing Windsurfen: 4-5 september, OBK Bic Techno, Raceboard, 
Formula Windsurfing en Slalom te Grevelingen georganiseerd door In-out 
Oostende is niet doorgegaan dus hiervoor wordt geen bijdrage geleverd. 

Kosten voor jury kunnen ingediend worden ter ondersteuning binnen de huidige 
bijdrage. Dhr. Deloof vraagt om werk te maken van een eenvormige vergoeding 
voor de juryleden over alle wedstrijden heen. Dhr. Geirnaert zal dit verder bekijken. 

c) Belgian Sailing 
Dhr. Geirnaert Luc geeft toelichting. 
Naar aanleiding van een aantal discussies omtrent de BOIC-verkiezing heeft de 
Voorzitter van Belgian Sailing zijn ontslag ingediend. Het BO is voorstander om 
Belgian Sailing te hervormen. Het takenpakket van Belgian Sailing dient zo beperkt 
als mogelijk gehouden te worden. Het BO beslist om dit verder uit te werken en 
daarna te bespreken met FFYB. 

d) Sailing Awards 
Dhr. Geirnaert Luc geeft toelichting. 
Het BO is voorstander om dit jaar de Sailing Awards te organiseren, eind december 
en liefst met verkiezingen zoals de voorbije jaren. 

e) Zeeboerderij 
Op 8 september was er een vergadering met alle partijen. Dhr. Geirnaert Luc geeft 
toelichting. Het BO is van oordeel dat als de clubs niet willen praten WWSV best de 
regie in handen neemt, vervolgvergaderingen organiseert en probeert om 
compensaties van Colruyt te bekomen. 

f) Opleidingen Race Officers 
(Presentatie Race Officials 2022, mail Voorzitter) 
Dhr. Geirnaert Luc geeft toelichting. De presentatie en de mail van de voorzitter 
worden overlopen. Het BO wil dat er gewerkt wordt aan een traject waarbij WWSV 
over een eigen systeem en werking beschikt en zodat er geen verdere 
verantwoording moet afgelegd te worden aan het nationale niveau. 
Dit punt wordt op de agenda geplaatst voor verdere bespreking op de volgende 
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vergadering van het BO. Dhr. Geirnaert wordt gevraagd om er actief werk van te 
maken en om duidelijke doelstellingen met bijhorende timing voor te stellen zodat 
het BO de progressie kan opvolgen. 

g) Wet op de pleziervaart en communicatie Stavaza binnen het BO 
(mail Maarten Desloovere) 
Tijdens de Algemene Vergadering werden er door Dhr. De Baere namens WSKLuM 
Nieuwpoort een aantal vragen gesteld i.v.m. de wet op de pleziervaart, meer 
bepaald over onder andere de examens jachtman. De Voorzitter, de Secretaris-
generaal en de penningmeester hebben midden augustus een informeel gesprek 
gehad met minister Van Quickenborne over een aantal aspecten van de wet op de 
pleziervaart. Dhr. Deloof is het niet eens met de huidige aanpak en wil dat WWSV 
hardere standpunten moet innemen en de druk moet opvoeren.  
De secretaris-generaal gaat hier niet mee akkoord en geeft toelichting.  
Er waren 2 ontmoetingen met de minister: De eerste ontmoeting was naar 
aanleiding van de persconferentie te Surfing Elephant bij de aankondiging van de 
KiteSafe en de Be Traceable Sticker. Dhr. Maenhaut gaf een voorzet over de 
insteekzones, en onverwachts kon de secretaris-generaal er dankbaar gebruik van 
maken om te vragen om de insteekzones multifunctioneel te maken, zodat 
zwemzones bij rode vlag ook kunnen gebruikt worden als kitezones, iets waar 
WWSV al jaren naar streeft. Minister van Quickenborne bevestigde voor de 
camera’s van WTV Focus dat hij hiervan werk ging maken. De secretaris-generaal 
heeft het volledig BO hiervan daags nadien per mail op de hoogte gebracht. Nadien 
is er op vraag van FOD enkel een overleg geweest waarbij IKWV op aanwezig was en 
waarbij WWSV vertegenwoordigd werd door De Heren Deloof en Maenhaut. Op die 
vergadering is gebleken dat IKWV en FOD geen voorstander zijn van de gevraagde 
aanpassing. Dit is niet conform de melding van de minister en kan best op korte 
termijn terug aangekaart worden bij het kabinet. De secretaris-generaal geeft aan 
de Heer Deloof als vertegenwoordiger op dat overlegorgaan best zelf ook de nodige 
druk kan uitoefenen. 
Op 10 augustus zijn de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester 
gaan zeilen met de minister waarna de minister daarna in de pers verklaarde om te 
proberen om het mogelijk te maken om met jachten tussen de windmolens te 
varen. Dit heeft de voorpaging van Het Nieuwsblad gehaald. Daarna hebben de 
voorzitter en de directeur een gesprek gehad met het kabinet inzake de slechte 
slaagkansen voor het brevet jachtman. Het kabinet wenst echter de slaagkansen 
gedurende een bepaalde periode te monitoren om te zien of dit een tijdelijk 
fenomeen is of niet. 
De Vicevoorzitter stelt voor om WhatsApp groep op te stellen met de bemiddelaars 
om de interne communicatie te verbeteren. De Heren Deloof en Poignie zullen 
samen met de brandingsportclubs de laatste problematieken oplijsten. 

h) Opgave leden: Naleving HR:  
De directeur geeft toelichting. Gezien de gevoeligheid worden er best eerst 
informele gesprekken gevoerd. De directeur zal het BO verder inlichten over de 
komende gesprekken. 
 
 

3. Voor bekrachtiging/goedkeuring 
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a) Verslag Algemene Vergadering 22/06/21 
Het verslag werd op 23/07 per mail naar de leden van het Bestuursorgaan gestuurd. 
Het BO beslist om het verslag op de volgende Algemene Vergadering voor te leggen 
ter goedkeuring 

b) Personeel 
De arbeidsovereenkomst met Dhr. Wouter Degryse werd in onderling overleg 
beëindigd. Hij wordt definitief vervangen door dhr. Pieter Sacré (1 VTE). De 
studentenjob van Mevr. Ellen De Nil wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst 
(opgetrokken naar 1 VTE).  
Het BO gaat hiermee akkoord. 

c) Noodfonds 2 
Minister Weyts stelt een steunpakket van 10 miljoen euro ter beschikking voor de 
Vlaamse Sportclubs. Daarvan wordt er maximaal 7,4 miljoen euro ter beschikking 
gesteld van de jeugdsportclubs. De steun is dus gericht op de sportclubs die in 2020 
in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. Dit 
komt ongeveer neer op iets meer dan 3 keer de voor 2020 toegekende subsidie. Dit 
wordt uitgekeerd aan de desbetreffende clubs eind augustus-begin september. 
Het BO neemt akte. 

d) Jaaractieplan 2022 
(Luik 1 Beleidsplan, Luik 2 Beleidsplan, Toelichting bij Luik 2 beleidsplan) 
Het jaaractieplan 2022 werd tijdig ingediend in overeenstemming met het in 2021 
goedgekeurde beleidsplan. Het BO keurt de ingediende dossiers goed. 

e) Beleidsfocussen 2022 
(Innovatie Geo-peddel, Innovatie Foilclass, Laagdrempelig G Sport, Laagdrempelig 
een golf van verandering, Meerjarenbegroting projecten) 
De beleidsfocussen werden tijdig ingediend in overeenstemming met het in 2021 
goedgekeurde beleidsplan. Het BO keurt de ingediende dossiers goed. 

f) Intern Reglement 
Het intern reglement zal aangepast worden in functie van een aanpassing aan het 
tuchtreglement dat nu enkel focust op tuchtmaatregelen naar individuen. Het 
intern reglement is echter nog niet goed voorzien op het nemen van maatregelen 
tegen clubs, die bv het intern reglement niet respecteren. De Secretaris-generaal 
geeft toelichting. Het BO beslist om hier verder werk van te maken. 

g) Stormvloedkering Nieuwpoort 
Er werd contact genomen met het Belgisch Mathematisch Model voor de Noordzee 
en met de projectverantwoordelijke van de stormvloedkering over de 
stroommetingen. Op vandaag werden nog geen gegevens ontvangen. 
Het BO vraagt aan de directeur om te blijven informeren totdat we over de nodige 
gegevens beschikken. 

h) Kustvisie 
De projecten kustvisie ter verdediging van de kustlijn i.v.m. van een mogelijke 
stijging van het waterpeil 3 meter zijn terug opgestart. De directeur volgt dit verder 
op. Het BO gaat hiermee akkoord. 
 
 

i) Aanpassing sportdecreet 
(Visienota, Werf unisportfederaties, Werf Multisportfederaties, Werf Rationalisatie, 
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Werf beleidsfocussen, Werf Goed Bestuur – gezond ethisch sporten – planlast) 
Op 2 juli werd een eerste visienota door de Vlaamse Regering goedgekeurd voor 
aanpassingen aan het decreet van de sportfederaties. Daarnaast heeft Sport 
Vlaanderen per werf al een eerste algemene nota uitgewerkt in voorbereiding op de 
eerste versie van het nieuwe decreet. Het uitgangspunt van de visienota komt neer 
op een andere bevoegdheidsafbakening van de Multi sportfederaties ten opzichte 
van de unisportfederaties en het verder inzetten op rationalisatie en 
efficiëntiewinsten. Op basis van de op heden beschikbare informatie is het nog niet 
mogelijk om de impact in te schatten van de voorgestelde wijzigingen, zowel op het 
vlak van werking als van subsidiëring. Hiervoor moet de uitgangspunten nog meer 
uitgewerkt worden, moet er zicht komen op de verdeling van de middelen tussen 
uni- en Multi sportfederaties en moeten we simulaties krijgen van hoe de middelen 
in de toekomst kunnen verschuiven. De beleidsfocussen zullen uitgebreid worden. 
Jeugdsport en Innovatie blijven behouden. Er wordt ingezet op nieuwe 
beleidsfocussen voor kansengroepen, rationalisatie en professionalisering in 
sportkaderopleiding (dus vermoedelijk geen professionele DSKO),  
alsook op planlast, goed bestuur ethisch en gezond sporten. 
Het is de bedoeling dat deze wijzigingen per 01/01/23 in voege treden.  
De directeur volgt dit van nabij op. 

j) Uittreksel strafregister 
(Uittreksel strafregister) 
Er komt een nieuw decreet dat de verplichting oplegt om aan de hand van een 
uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van een nieuwe 
medewerker, dat minstens een onberispelijk gedrag in de omgang met 
minderjarigen inhoudt, te controleren. Momenteel zijn er daar nog enkele 
bedenkingen bij inzake de praktische toepassing maar het ziet er wel uit dat 
dergelijk decreet snel in voege zal komen (overeenkomst of ook een mondelinge 
overeenkomst, beperken administratieve last voor de clubs, opvraging op een 
eenvoudige elektronische manier, om hoeveel tijd (momenteel éénmalig), 
privacy…). De directeur volgt dit van nabij op. 
 

4. Data volgende vergaderingen 
a) Vergaderschema: 

De volgende vergadering van het BO gaat door op 07/12/2021. 
b) Werking EVS-GG: De secretaris-generaal vraagt om een jaarlijkse evaluatie over de 

werking EVS-GG zodat het bestuur kan monitoren of de ingevoerde systemen 
werken. 

c) Wingfoil: Dhr. Fransen benadrukt het belang van wingfoilen voor de toekomst van 
het surfen. Deze discipline kan je in heel veel omstandigheden beoefenen en kan 
vooral de binnenlandse clubs een boost geven. Dhr. Fransen vraagt om verder te 
bekijken hoe deze discipline verder kan evolueren zowel bij de clubs als op 
competitief niveau. 


