WWSV vzw: Verslag Digitaal Bestuursorgaan 16-02-2022

Aanwezige bestuurders:

Desloovere Maarten, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet
Alain, Plasschaert Bart, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van
Hooreweghe Bart, Van den Bossche Peter

Verontschuldigd:
Genodigden:

Vermast Stefaan, Deloof Ewald
Van Acker Evi, De Nil Ellen, Geirnaert Luc

1. De Voorzitter, Van Hooreweghe Bart opent de online vergadering om 19u30, de agenda
wordt goedgekeurd (volmacht). De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d.
07/12/2021 worden unaniem bekrachtigd.

2. Voor beslissing/bespreking:
a) Topsport
(Verslag)
De Technisch directeur brengt verslag uit. In Marseille werd er een plaats in de
haven en de accommodatie vastgelegd voor de komende drie jaar. De programma’s
en resultaten van de atleten worden overlopen.
Het BO neemt kennis van de in de presentatie vermelde actiepunten en gaat
hiermee akkoord.
b) Digitalisering
(Comm Weyts, Overzicht bedragen, E-learning)

WWSV zal een dossier indienen voor digitalisering. Dit kan voor een stuk
aangewend worden voor de #NoOfficialNoRace campagne (€11.081) en een stuk
voor de digitalisering van de VTS-opleidingen (€13.884).
c) Verderzetting Evaluatie BO
De voorzitter volgt dit verder op.
d) Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering zal indien mogelijk fysiek plaatsvinden op 21 april 2022.
I.
Mandaten/kandidaten BO: Er zijn 3 mandaten beschikbaar. Ewald zal zijn
mandaat niet laten vernieuwen. Christoph en Alain moeten hun eventuele
verlenging van hun mandaat nog bevestigen.
II.
Aanvaarding en ontslag nieuwe leden:
- Miramar: de club bekijkt of ze verder lid blijven. Door Corona hebben ze geen
werking meer gehad en hierdoor gaan ze hun lidmaatschap in vraag stellen.
Men zal ons contacteren mocht dit ontslag doorgaan.
- Belgian Blokart Club zal mogelijk toetreden in 2023.
- Het deelbootsysteem BUUT (mail BUUT) betreft een werking die ver van ons
af staat als federatie. Het gaat hier niet over een sportieve werking, het BO
geeft negatief advies voor aanvaarding.
III. Ledenbijdrage: Na indexatie zal aan de AV volgende ledenbijdrage voorgesteld
worden: hoofdlid €23,80, gezinslid €8,40 en jeugdlid jonger dan 26 jaar €13,50.
IV.
Resultaat van het boekjaar WWSV:
(Balans en resultatenrekening)

De cijfers die meegegeven worden zijn voor de controle van Refibo dus
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V.

mogelijks kunnen er nog enkele zaken wijzigen. Voorlopig is er een batig saldo
van €3.303, wat zeer goed is aangezien we in 2021 een 0 begroting voorgesteld
hadden maar met een terugname van een provisie van €60.000. Er wordt een
provisie voorzien voor de finale vereffening van Lazef waardoor er €25.211
toegevoegd werd aan de provisies.
Klanten staan met €383.739 hoog maar dit is een momentopname,
voornamelijk door de facturaties aan Sport Vlaanderen en BOIC. Liquiditeiten
zijn goed opgeteld €978.903. Minder uitgaven door Corona. Meer opbrengsten
zoals voorzien door de verhoging van de ledenbijdragen in 2021 en we tellen
ook meer leden dan vorig jaar.
Het bestuursorgaan keurt de voorgestelde provisies en de rekeningen goed ter
voorlegging aan de Algemene Vergadering.
Resultaat van het boekjaar WSP:
(Balans en resultatenrekening)

Watersportpromotie sluit het boekjaar af met een batig saldo van €664, dus
geen problemen en een goede werking.
VI.
Begroting: De begroting voor 2022 is nog niet klaar. Maar er zal opnieuw een 0
begroting voorgesteld worden. Wel met een mogelijkheid tot terugname
voorziening van €60.000. Afhankelijk van hoe het jaar zal ingezet worden
zonder corona voorzien we best de mogelijkheid dat er heel wat meer kosten
zullen komen. Hervatting van bepaalde aspecten van onze werking zal zeker en
vast extra kosten meebrengen. De nul-begroting wordt goedgekeurd om voor
te leggen aan de Algemene Vergadering.
e) Ondersteuning BK’s Surfen
Er wordt beslist om bij de vorige selectie te blijven van het zeilen.
Voor het surfen worden volgende 5 BK’s goedgekeurd om te ondersteunen:
OBK Slalom & Racing Windsurfen + Wing-Foil, OBK Foil cup tour finale (Kitesurfen),
OBK Youth Windfoil, OBK Kitesurfen, OBK Golfsurfen.
f) Vraag Dhr. Vermast
(mail Dhr. Vermast)

Veel clubs vragen verschillende prijzen voor onze verzekeringen. Stefaan stelde de
vraag of we een richtprijs kunnen voorstellen. Op zich doen we dit al, voor een
kiteverzekering is het €5,30. Maar volgens het BO kunnen we de clubs niet
verplichten om maar dat bedrag te vragen.
g) Belgian Sailing
(Reform Belgian Sailing)

I.

II.

Sailing Awards: Op het BO van Belgian Sailing zijn een aantal genomineerden
niet weerhouden van de Franstaligen, omdat het niveau niet kon geassocieerd
worden met het niveau van de Sailing Awards. Het BO neemt hiervan kennis.
Commissie Hoger Beroep: Joep Straus zal WWSV vertegenwoordigen in deze
commissie. Langs de Franse kant is dit Christian Pupien, maar die zal zijn
internationale licentie als judge niet verlengen. Eventuele verdere stappen
indien er geen vergelijk komt: het doorknippen van de werking met de
Franstaligen en samenwerken met judges uit Nederland of op het niveau van
Belgian Sailing werken met buitenlandse judges. Dit wordt verder bekeken.
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3. Voor bekrachtiging/goedkeuring
a) Subsidies 2022
(Basiswerking, Geopeddel, Jeugdlabels, Een golf van verandering, G-watersporten focus,
Foil Class)

De raming voor de basiswerking 2022 wordt geschat op €505.374. De specifieke
projecten die goedgekeurd zijn: geopeddel €40.069, jeugdsport €38.430, golf van
verandering €15.969, G-watersporten €37.869 en Foil Class €31.325. Samen is dat
€163.662 die we ontvangen via extra projecten. Het bestuursorgaan feliciteert het
team met de bereikte resultaten.
b) Personeel
(Vacature, C.V. Dhr. Vandenbossche Jonas)

Wouter Pernet zal WWSV verlaten. Hij wordt vervangen door Jonas Vandenbossche.
Jonas heeft stage gelopen bij WWSV en is geen onbekende meer. Jonas komt deze
maand al een aantal dagen langs om een opleiding te krijgen van Wouter. Wouter
zal hier eind deze maand vertrekken en Jonas begint dan ook op hetzelfde moment.
c) Coronacompensatie AMDK-Vlaamse Waterweg
Dankzij de bemiddeling van de federatie hebben AMDK en de Vlaamse Waterweg
finaal nog een corona tegemoetkoming gedaan van 50% voor de
concessievergoedingen van de periode 18/10/2020 tot 8/05/2021.
d) Think Thank North Sea
De overleggen van 29/11 en 17/01 zijn niet doorgegaan. Het volgende overleg staat
gepland op 28 maart 2022.
e) Kustvisie
De vergaderingen van het project kustvisie ter verdediging van de kustlijn zijn
lopende en worden opgevolgd door Sven, Bart, Christoph en Ewald. De
overkoepelende werkgroepen worden opgevolgd door Maarten, Ellen en Alain.
Onlangs is ook Carl hierbij gekomen voor de jachthavens. Een goede interne
communicatie hierover zal belangrijk zijn. Op vandaag is er nog weinig concrete
info. Ellen maakt een schema met wie welke vergadering volgt.
f) BSF
(Ontwerp statuten)

Het ontwerp werd overgemaakt aan Ewald, Sven en Christoph en na aanpassingen
van hun bemerkingen werd het voorstel per mail voorgelegd aan het bestuur.
Ondertussen werd er een ontwerp overgemaakt aan FFYB. We wachten op hun
opmerkingen.
g) Zeeboerderij
Geen verdere vorderingen in dit dossier. Stad Nieuwpoort heeft een
kortgedingprocedure aangespannen. WWSV heeft beslist na consultatie met de
betrokken clubs om dit niet te doen.
h) Nieuwdonck
(Mail Diane, bijlage, brief aan minister Weyts, brief aan Gedeputeerde Oost-Vlaanderen.

i)

Het agentschap natuur en bos wil dat er op Nieuwdonk vanaf 1 oktober tot wellicht
1 april geen activiteiten meer georganiseerd worden. Er werd vanuit de federatie
een schrijven verzonden naar minister Weyts en naar de gedeputeerde OostVlaanderen, Mevrouw Vervliet. We wachten nog op antwoord.
Rijksregister
Op de volgende vergadering van het BO zal Dhr. Vanneste Piet uitgenodigd worden.
Hij zal een verduidelijking geven op de problematiek rond het rijksregister. Op zich
moet iedereen die het rijksregister gebruikt in principe over een DPO beschikken en
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j)

een veiligheidsplan opstellen. Door het manoeuvre van Sport Vlaanderen enkele
jaren geleden, zijn wij deze ook beginnen opvragen. Gelukkig hebben wij die niet als
uniek nummer gebruikt voor onze database. Vanuit VSF kijkt men of er nog een
bijkomende machtiging nodig is voor het gebruik van het rijksregisternummer zoals
beschreven in het decreet voor de sport. Vermoedelijk gaan we de clubs
uitdrukkelijk moeten melden om de rijksregisternummers overal te verwijderen.
Piet Vanneste is nu volop in bespreking met de diensten van het
rijksregisternummer. Hij verwacht nog de antwoorden voor het volgende BO.
Vlaamse Brede Heroverweging
(Eindrapport Sport, Presentatie)

Een tekst opgesteld door Paul Rowe, algemeen directeur Sport Vlaanderen in het
kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Hierin zie je waar alle middelen van
Sport naartoe gaan en hoe Sport Vlaanderen erover denkt, ook over de uitgaven die
ze als geen meerwaarde beschouwen, een goed middel voor verdere
besparingsacties. Dit document werd per ongeluk online geplaatst door iemand uit
het kabinet.
k) Algemene Vergadering Waterrecreatie
De AV is doorgegaan op 14/02 te Hasselt, waar de voorbije en de komende
investeringen van de Vlaamse Waterweg en AMDK voorgesteld worden. Er zijn heel
wat verbeteringen voor voornamelijk de kustjachthavens.
l) Subteam Binnenvaartwegen
In de visie waterrecreatie bleek plots de zwemvestverplichting voor SUP en Kano
vervangen te zijn door een reddingsvestverplichting. Via bemiddeling hebben we dit
kunnen terugdraaien, maar de directeur zal hierover nog een schrijven richten aan
het Subteam.
m) Aanpassing sportdecreet
(Presentatie)

De besprekingen in de VSF-werkgroep decreet en in de cel unisportfederaties zijn
opgestart. De directeur volgt dit van nabij op. De multisportfederaties krijgen
andere taken toebedeeld, waardoor de concurrentie tussen de unisportfederaties
en de multisportfederaties zou moeten verminderen. Zij krijgen dan wel grotere
kansen om in te zetten op de niet sporter, de ongebonden sporter en kasarmen. Er
komt een systeem met 2 aparte potten en een afzonderlijke financiering. We
hebben wel aangedrongen op een correctiesysteem bij toevoeging van nieuwe
sportfederaties, aangezien dit meestal unisportfederaties zullen zijn.
Een discussiepunt is de trainer A verplichting in de betrokken sporttak voor een
personeelslid in de basiswerking van de federatie. Momenteel is Benny zijn trainer B
goedgekeurd, waarschijnlijk gaat Tommy de volgende zijn met een diploma trainer
B. Het gebrek aan een trainer A kan in de toekomst voor problemen zorgen,
aangezien Sport Vlaanderen waarschijnlijk zal vasthouden aan de trainer A
verplichting. Via VSF zullen we kijken om daarover parlementaire vragen te stellen
om de verplichting proberen te counteren.
Binnen 2023 komt er een nieuw sportdecreet. Inzake goed bestuur zullen er een
aantal veranderingen zijn en er zal een stuk toegevoegd worden rond integriteit. Er
komen ook 2 beleidsfocussen bij, rationalisatie en sportkaderopleiding, maar
sportkaderopleiding is nog niet afgeklopt.
n) Wet op de pleziervaart/kandidaten organen
(oproep kandidaten in BS)

Christoph Poignie zal in het FOP zetelen ter vervanging van Guido Machiels.
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Het BO bekrachtigd de aanstelling van de directeur als vertegenwoordiger van
WWSV in het Federaal Overleg Platvorm.
o) Wet op de pleziervaart/Meer ruimte voor de brandingsporten
De besprekingen zijn volop aan de gang met FOD Mobiliteit. We blijven ijveren voor
de extra ruimte naast de insteekzones, om de zwemzones tijdens de rode vlag
periode te mogen benutten in functie van de veiligheid en om de gewenste
aanpassing van “waterlijn” in plaats van de “laagwaterlijn”.
Het probleem stelt zich in Knokke, want alle andere kustgemeenten zijn akkoord
met de insteekzones.
4. Data volgende vergaderingen
a) Vergaderschema:
De volgende vergaderingen van het BO gaan door op 10 mei, 15 juni, 21 september,
12 december.
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