
WWSV 2021 Bestuursorgaan 
 21-05-2021 Verslag Pagina 1 
 

 
 
 
Aanwezige bestuurders: De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Fransen 

Sven, Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart, Poignie Christoph, Sabbe 
Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart 

 
Verontschuldigd: Ingelbeen Jan 
Afwezig: Vermast Stefaan 
Genodigden: Pernet Wouter 
 
 

1. De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het agenda wordt goedgekeurd (volmacht).  
De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 23/03/2021 worden unaniem 
bekrachtigd. 
 

2. Voor beslissing/bespreking: 
- Opgave leden 

(presentatie) 
De ledenopgave wordt ter zitting besproken. Na studie van de websites van de clubs wordt 
vastgesteld dat een aantal clubs niet al hun leden doorgeven aan de federatie. Het 
bestuursorgaan vraagt om dit verder te bekijken, een aanpak voor te stellen in combinatie 
met een goede communicatie en om te werken aan een vangnet van maatregelen om onze 
reglementen te doen naleven. 

- Voorbereiding AV 
i. Agenda/Uitnodiging (ontwerp) 

De komende AV zal doorgaan op 22 juni om 20.00 uur op digitale wijze. 
De stemming zal op elektronische wijze verlopen, de stemming zal voor de vergadering al 
geopend worden voor zij die niet live kunnen meevolgen. De zaken waarover gestemd 
moet worden zullen op voorhand online ter beschikking gesteld worden.  
Het rekeningtoezicht zal 1 en 9 juni doorgaan door François Goubau en Glenn Liekens. 
De secretaris-generaal zal de uitnodiging nog nazien. Het BO bekrachtigt de agenda. 

ii. Mandaten/kandidaten BO (kandidatuur Peter, kandidatuur Sven) 
De Heren Van den Bossche Peter, Sven Franssen zijn uittredend en herkiesbaar en Bruno 
De Wannemaeker is uittredend en niet herkiesbaar.  
Het BO neemt kennis van deze kandidaturen. 

iii. Aanvaarding en ontslag nieuwe leden 
We noteren op vandaag geen aanvaardingen of ontslagen van leden en geen enkele van 
de toegetreden leden hebben momenteel de vraag gesteld om effectief lid te worden.  

iv. Resultaat van het boekjaar WWSV 
(Balans en resultatenrekening) 
De Balans en resultatenrekening werd ter zitting uitvoerig besproken. De jaarrekening is 
momenteel nog in opmaak.  Er werd een toevoeging gedaan aan de provisies van 79000 €. 
Het Bestuursorgaan bekrachtigt de aangelegde provisies van 79.000 € aan de provisie 10 
jaren plan personeel en van 30989 € aan de provisie voor het zeilwagen rijden. 
Globaal boeken we een negatief resultaat van 4,66 euro. Dit is gezien de serieuze 
vermindering van subsidies een heel goed resultaat, grotendeels toe te wijzen aan 
besparingen in de personeelskost en aan besparingen omwille van de Covid situatie. 

v. Resultaat van het boekjaar WSP (informatief) 
(Balans en resultatenrekening) 
Deze cijfers zijn nog niet definitief. We wachten nog op Refibo. Momenteel noteren we 
een negatief resultaat van 253,74 € 
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vi. Begroting 2021 
Aan de Algemene Vergadering zal opnieuw een begroting in evenwicht voorstellen, met 
een terugname van de provisies 10 jarenplan fusie. 
Het BO gaat hiermee akkoord. 

vii. Laatste versie Intern Reglement goedgekeurd op BO 23/02/21 (Intern Reglement Clean, 
Intern Reglement met wijzigingen). Voor de goede vorm wordt ter zitting nog eens de 
laatste versie van ons Intern Reglement die zal voorgelegd worden aan de AV voorgelegd 
ter goedkeuring. Het BO keurt deze versie met éénparigheid van stemmen goed. 

 
3. Voor bekrachtiging/goedkeuring 

a) Wet op de pleziervaart – vergadering met kabinet 21 mei 
Op deze vergadering werden belangrijke realisaties geboekt: 
I. Uitrusting Sportkieljachten: om erkend te worden als sportkieljacht zijn volgende 

regels van toepassing: 
- Niet langer dan 9 meter 
- Zeilvaartuig  
- Lichte afneembare buitenboordmotor 
- Laagste vrij boord kleiner dan 50 cm  
- Zonder sanitair of kookgelegenheid of elektriciteit aan boord  
- Extra toegevoegd (na overleg en wordt aangepast): geen kussens aan boord 

FOD heeft de bedoeling om op termijn de registratie als sportkieljacht mogelijk te 
maken. 

II. Scholingsbrevetten/clubattesten zijn toegelaten voor dit seizoen via een omzendbrief 
(ook voor redding), dit omwille van het uitstel voor tal van opleidingen. Dit is en blijft 
een tijdelijke maatregel voor 2021. 

III. Rescue- en begeleidingsvaartuigen: Alles wat onder de titel vergunde activiteit valt 
wordt nu geacht om occasioneel te zijn en valt dus niet meer onder bedrijfs- en 
beroepsmatig gebruik. Dit wil zeggen dat alle ribs voor rescue bij insteekzones niet 
meer vallen onder beroeps en bedrijfsmatig gebruik.  

IV. Hetzelfde werd bekomen voor scholing, begeleiders van groepen op ribs. Vb. een 
groep optimisten met een rib ter begeleiding, deze worden ook niet meer als beroeps 
en bedrijfsmatig gebruik beschouwd. 

V. De STCW-verplichting voor het buitenland zou men oplossen door een onderscheid te 
maken tussen professioneel commercieel en professioneel niet-commercieel, waarbij 
scholing onder professioneel niet-commercieel zou vallen. Daarnaast hebben we de 
brevetvereiste bij scholing kunnen uitbreiden van VTS-diploma naar een door WWSV 
erkende opleiding. En bij professionele scholing voor vaartuigen met betalende 
passagiers, is in het binnenland Yachtman en daarbuiten STCW vereist is. 

VI. De ervaringsattesten voor het stuurbrevet zullen ingevoerd worden in het nieuwe KB, 
deze werden nog wel uitgebreid voor niet WWSV-leden. Het attest is 3 jaar geldig na 
een opleiding van 1 dag.  Het KB zal begin september gepubliceerd worden na 
voorlegging aan de gewesten. 

VII. De beslissingen worden toegelicht bij FAQ op FOD Mobiliteit, dit zal nog gezamenlijk 
gecommuniceerd worden. 

b) Aanstelling TD 
Als TD werd Mevr. Evi Van Acker aangesteld. Het BO bekrachtigt. 

c) Personeel 
Dhr. Pieter Sacré zal tijdelijk Dhr. Wouter De Gryse vervangen als projectmedewerker 
laagdrempelig sporten. Het BO bekrachtigt. 
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d) Brussels Boat Show 
De organisatie heeft ons laten weten dat de BBS in 2021 niet zal doorgaan omwille van 
Covid. Het BO neemt hiervan kennis. 

e) AMDK 
(brief aan AMDK) 
Ondanks diverse beloftes op het Subteam kustjachthavens, Subteam BVW, informele 
gesprekken met AMDK-medewerkers en op de AV Waterrecreatie is er nog steeds geen 
nieuws i.v.m. verdere compensaties voor de clubs vanwege De Vlaamse Waterweg en 
AMDK. Er werd opnieuw een schrijven aan AMDK gericht. 

f) Infrastructuur OSRC 
De voorzitter geeft toelichting.  
Sport Vlaanderen verschaft enkel subsidies aan aanvragers die een langdurige 
sportbestemming van de te subsidiëren sportinfrastructuur kunnen garanderen.  
De aanvrager dient in principe te beschikken over een “zakelijk recht” in het kader van een 
aanvraag tot subsidie voor zowel bovenlokale sportinfrastructuur als voor 
topsportinfrastructuur.  Wanneer de economische aanvrager (OSRC) niet beschikt over 
dergelijk zakelijk recht kan hij de subsidieaanvraag richten samen met de titularis van dit 
zakelijk recht. In ons geval is het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van 
openbare werken, eigenaar van de locatie aan de Halvemaandijk 4 te Oostende.  
De vertegenwoordiger van de minister liet echter duidelijk weten dat de minister geen 
dergelijke aanvraag wil ondertekenen omdat dit haar “kerntaken” zou te buiten gaan. 
Het dossier van OSRC is onontvankelijk voor Sport Vlaanderen, via de stad Oostende lukt 
ook niet omdat zij ook niet over dat zakelijk recht beschikken. 
Een aanpassing van het Decreet van 2017 zal inderdaad noodzakelijk zijn zoals hierna zal 
blijken. De directeur bekijkt dit verder met VSF en de Vlaamse Sportraad, aangezien dit een 
problematiek is waar verschillende clubs met concessies mee te maken krijgen. Dit zal ook 
voor andere federaties en clubs een probleem worden. 
 

4. Data volgende vergaderingen 
Vergaderschema: 
 Algemene Vergadering WWSV: 22/06/21 om 20.00 uur 
 Bestuursorgaan 22/06/2021 na de Algemene Vergadering 
 Bestuursorgaan september: 14/09/2021 
 Bestuursorgaan december: 07/12/2021 

 
5. Varia 

a) Stad Oostende is in gesprek met FOD Mobiliteit en AMDK over de huidige weergave van de 
insteekzones. Er zullen gedifferentieerde zones komen waarbij de stad kan beslissen welke 
activiteit is toegelaten. Daarnaast worden de regels voor de insteekzones ook strenger, zo 
zal er ook steeds rescue/ehbo moeten voorzien worden. 

b) De clubvertegenwoordigers in het bestuursorgaan geven aan dat de steunmaatregelen 
geholpen hebben en dat de bevolking watersport heeft herontdekt. Deze trend lijkt zich 
door te zetten. Al is dit vooral recreatief en minder competitief. 

c) VYN is gestart met een optimistentraining en RBSC merkt in hun optimistenwerking ook een 
stijging van het aantal deelnemers. 

d) De organisatie van de Race officials ging WWSV in eigen handen nemen. Het 
bestuursorgaan vraagt aan Luc Geirnaert om actie te ondernemen en een plan te 
ontwikkelen dat hij komt voorstellen op het bestuursorgaan van september. 


