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Aanwezige bestuurders: De Brouwere Vincent, Deloof Ewald, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, 

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

Verontschuldigd: De Wannemaeker Bruno, Vermast Stefaan 
Genodigden: Van Den Driessche Kevin 
 
Korte rondleiding : Grote Post Oostende. Dhr. Plasschaert geeft toelichting. 

 
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. 24/04/2018 worden met 
éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 

2. COMMISSIE SPORT – ALGEMEEN 
a. Topsport: 

Dhr. Dumery geeft toelichting.  
De RvB stelt vast dat zij nog geen voorstel van data ontvangen heeft van de Technisch 
Directeur.  
De RvB bekrachtigt het ingediende voorstel voor extra topsportbudget. 

b. Van Dormael-regel 69-misconduct 
De Voorzitter geeft toelichting. 
De RvB wacht het officiële verslag af maar vraagt ondertussen wel aan de TSCOM om het 
rapport die we binnenkort van de Nationale Koepel zullen ontvangen inzake het RRS69-
protest ernstig te nemen. WWSV trainers hebben een voorbeeldfunctie “on the field”.  
Dit dossier gaat nu naar de Commissie Hoger beroep maar in de toekomst kan best gekeken 
worden om dit te regionaliseren. 
Los van bovenstaand geval heeft WWSV in haar Huishoudelijk Reglement een 
tuchtcommissie en tuchtprocedure uitgeschreven. De RvB is van oordeel dat het goed zou 
zijn dat de leden van de TSCOM meedenken aan de mogelijke samenstelling van deze 
commissie. 
De RvB vraagt eveneens de stand van zaken inzake het trainerstraject van Dhr. Van Dormael. 

c. YOG 
Dhr. Van den Bossche geeft toelichting 
De RvB is van oordeel dat ondersteuning van de YOG vanuit Topsport belangrijk is gezien 
dergelijke resultaten een belangrijk uithangbord voor de sportieve werking van de federatie 
kunnen zijn en dat deze deelname ook gesteund wordt door het BOIC. De RvB weet dat dit 
punt al besproken geweest is op een eerdere zitting van de TSCOM en negatief beoordeeld 
werd. 
De situatie t.o.v. van voorgaande beslissing is ondertussen veranderd gezien Henri geen deel 
meer uitmaakt van het Nacra 17 project en gezien de Nacra 15 toch de aanloopklasse betreft 
voor de Nacra 17. Dergelijke beslissing kan trouwens ook best losgekoppeld worden van 
Henri, maar er zou toch een regel moeten kunnen opgesteld worden die niet alleen voor dit 
geval van toepassing is maar die ook kan van toepassing zijn voor de toekomst. De RvB 
vertrouwt erop dat deze punten op de agenda geplaatst worden, en hoopt dat er voldoende 
tijd gemaakt wordt om deze punten uitvoerig te bespreken. 
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3. COMMISSIE SPORT – CONTRACTBESPREKING  
a. Contractbespreking Van Bladel 

Dhr. Van Hooreweghe geeft een korte schets over de stand van zaken. 
 

4. SECRETARIAAT/MANAGEMENT/CAB/GOED BESTUUR 
a. Website – huisstijl  

Dhr. Kevin Van Den Driessche geeft toelichting. 
Dhr. Van den Bossche vraagt om een grotere vlaggenmast op de wedstrijdtrailer te plaatsen. 
De directeur zal dit verder bekijken. De RvB bedankt het team voor branding van de nieuwe 
federatie. Voor de website worden ter zitting volgende suggesties meegegeven: 
consequentie vermelding namen, meteo binnenland, term zeezeilen, toolbox voor 
wedstrijden, pagina voor monitoren linken naar Sport Vlaanderen en VTS, apart blad met 
webcams. De lancering van de nieuwe website wordt ASAP voorzien. 

b. Commissie sponsoring 
Dhr. Fransen geeft toelichting. 
Door het plotse uitvallen van Dirk, is er wat vertraging geweest, maar ondertussen zijn de 
nodige bijsturingen gebeurd. Kevin zal Sven hierin ondersteunen. 

c. Voorontwerp van Wet betreffende pleziervaart 
(voorontwerp wet, memorie van toelichting, nota WWSV, uitnodiging 06/06/18, uitnodiging 
08/06/18 
De directeur geeft toelichting. Op 08/06 geeft de Staatssecretaris toelichting. 

d. Marien Zwerfvuil 
Overleg 15/05/18, mail naar clubs 29/05/18 
De directeur geeft toelichting. Gezien het grote draagvlak bij de clubs wordt er gewerkt om 
een gezamenlijke actie te organiseren met een aantal verwezenlijkingen, die mogelijks 
gekoppeld kunnen worden aan het WWSV label. 
 

5. VARIA 
e. World Sailing 

Dhr. Van den Bossche bespreekt hoe er aangekeken wordt tegen de recentste keuzes van 
World Sailing i.v.m. de Olympische Spelen 
 

6. DATA VOLGENDE VERGADERINGEN 
 
06/06/2018 Uiteenzetting nieuwe wet Pleziervaart, om 18.00 uur, RYCB 
08/06/2018 Vergadering Kustjachtclubs en Kuststrandclubs, om 19.00 uur, BZYC 
12/06/2018 Subteam BVW, om 10.00 uur, Schoten 
13/06/2018 Overleg De Backer, om 14.30 uur, Brussel 
 


