WWSV vzw: Verslag online vergadering Bestuursorgaan 02-02-2021
Aanwezige bestuurders:
Verontschuldigd:
Genodigden:
Afwezig:

Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Fransen Sven, Ingelbeen Jan,
Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart, Poignie Christoph, Sabbe Carl,
Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan
Dezeure Benny, Dumery Dimitri
De Wannemaeker Bruno

1.

De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het agenda wordt goedgekeurd (volmacht).
De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 07/12/2020 wordt unaniem
bekrachtigd.

2.

Voor beslissing/bespreking:
a) Vlaams Sporttribunaal
(presentatie)
Dhr. Benny Dezeure geeft toelichting over het Webinar met betrekking tot de werking van
het Vlaams Sporttribunaal inzake grensoverschrijdend gedrag.
Bij een zaak van grensoverschrijdend gedrag is er na een melding bij de API eerst een
interne behandeling door de ethische commissie. Als daaruit blijkt dat er een
tuchtprocedure opgestart moet worden, verloopt dat dan volgens de procedureregels van
grensoverschrijdend gedrag van het Vlaams Sporttribunaal. Dit komt dan eerst bij de
onderzoeksinstantie en wordt daarna beslecht in de kamer.
Na een melding moet er indien nodig ook een klacht komen voor verdere behandeling bij
het Vlaams Sporttribunaal. Als federatie kunnen we ook een klacht indienen als we dit
nodig achten, zelfs als de melder dit zelf niet doet. De melder moet hier wel van op de
hoogte gebracht worden. Bij twijfels over de te nemen stappen kunnen we beroep doen
op ICES. Wie dan intern de uiteindelijke beslissing neemt moet nog verder uitgewerkt
worden. Het Bestuursorgaan vraagt om de clubs hierrond te sensibiliseren en ze te laten
weten voor welke ondersteuning ze beroep kunnen doen op de federatie.
b) Topsport Afhandeling Van Bladel
De Voorzitter geeft toelichting. Tot op heden hebben we geen contact meer gehad met
Wil, dit ondanks verschillende pogingen van onze zijde. Hij was niet aanwezig op de
afgesproken online meeting en reageert niet op berichten of telefoons. Wel is er via zijn
zoon per mail contact geweest. Uit deze berichtgeving lijkt het een juridische procedure
te worden, hiervoor hebben we Meester Blanpain onder de arm genomen.
De betalingen aan Wil zijn tot op heden ook gestaakt, tot we akkoord hebben hoe we alles
moeten regelen. Daarbij heeft hij in december niet de prestaties geleverd die wij van hem
mochten verwachten, waaronder de regeling van de accommodatie in Enoshima.
De liaison van BOIC heeft ondertussen 2 maal contact gehad met de accommodatie in
Enoshima, omdat we hier ook niets over hoorden van Wil. De accommodatie liet
uiteindelijk weten niets meer met de Olympische Spelen te maken te willen hebben.
Daarnaast weten we nog niet wat de regels zullen zijn i.v.m. Corona tijdens de Olympische
Spelen, maar voor de voorafgaande trainingen hebben we ook een accommodatie nodig
als de atleten toegelaten worden in Japan.
c) Topsport - Vacature TD
(Vacature TD Ned, Vacature TD Eng)

De vacature voor de nieuwe TD werd uitgestuurd.
Dhr. Kozelsky Jakub werd na goedkeuring van de TSCOM aangesteld als TD ad interim. De
kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tot 09/02/21. Tot op heden hebben we zes
kandidaturen ontvangen. Het bestuursorgaan beslist om bij de selectie gebruik te maken
van assessmenttools (Jan Ingelbeen wil dit ter beschikking stellen). De selectiecommissie
zal bestaan uit Dimitri Dumery, Jan Ingelbeen en Peter Van den Bossche. Het
bestuursorgaan zal ook aan Wim Meiresonne vragen om namens Sport Vlaanderen in de
selectiecommissie te zetelen.
d) Aanvraag toegetreden lidmaatschap
(Mail, aanvraag toetreding, statuten)
De Belgische Marshall Federatie vzw wenst aan te sluiten bij WWSV. Waterscooter is een
sportdiscipline die momenteel nog niet opgenomen is binnen WWSV.
Het bestuursorgaan beslist om hen niet te aanvaarden aangezien dit te ver afstaat van
onze sport, deze discipline is alvast niet combineerbaar met zachte waterrecreatie.
e) Project Ostend Sailing
(voorstelling)
Ostend Sailing wil via de topsportinfrastructuur subsidies een aanvraag indienen. Zij zien
dit in combinatie met het roeien. Dergelijke aanvraag omhelst het principe dat
topsporters dergelijke centra benutten. Dit is voor de zeilsport wel een probleem, waar
we vaststellen dat ook in Nieuwpoort dergelijk centrum opgericht wordt maar dat deze
onze topsportwerking niet direct bereikt gezien de trainingen en wedstrijden steeds in het
buitenland doorgaan.
Het bestuursorgaan vraagt aan de Topsportcommissie om te bekijken welke noden er zijn
binnen de topsportwerking en wat de Belgische kust hierin kan betekenen. Als we als
federatie dit project zouden steunen moet de voorwaarde zijn dat het sportieve primeert.
f) Kitesurfen wettelijk kader lidmaatschap
Vanwege Surfers Paradise werd de vraag gesteld of het mogelijk gemaakt kan worden dat
de overheid kitesurfers gebiedt lid te zijn van een club, over een verzekering beschikken
bewezen door talis, en dat de kitesurfers enkel in de kitsurfingzones mogen kitesurfen.
Ewald Deloof, Sven Fransen en Christophe Poignie verduidelijken dat er in een vorig
overleg met de kiteclubs een uniforme regeling tot stand is gekomen: talis worden
gebruikt door alle clubs om aan te tonen dat de kitesurfers verzekerd zijn. Iemand die les
volgt draagt een rode lycra en een daglid draagt een gele lycra waarbij wordt aangetoond
dat ze een dag verzekering van 20 euro hebben betaald. Het bedrag voor een redding is
250 euro per begonnen uur voor niet-leden.
Het bestuursorgaan vraagt om ASAP een sensibiliseringscampagne op te starten om
uniformiteit aan de kust te waarborgen. Dit wordt verder uitgewerkt met Tommy
Maenhaut. Daarnaast bestaat er momenteel geen wettelijk kader dat een lidmaatschap
verplicht, wel het gebruik van de insteekzones.
3.

Voor bekrachtiging/goedkeuring
a) Aanpassing IR
(versie met aanpassingen, aangepaste versie)
Het intern reglement werd verder aangepast inzake grensoverschrijdend gedrag tot en
met de beroepsprocedure. Het bestuursorgaan keurt deze aanpassingen goed.
b) Basisopdrachten
(Subsidiebasiswerking)
Zoals verwacht blijven de subsidies dalen om vanaf 21 te stagneren op een plateau,
bijkomende federaties of verminderingen totale subsidiepot buiten beschouwing gelaten.

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

Vanaf 2021 wordt er geen fusie-incentive meer ontvangen van 130.000 euro, hierdoor
zakken we tot 490.000 euro, te weten dat we van meer dan 800.000 euro komen. Dit
wisten we op voorhand en hebben dit reeds goed opgevangen door onder meer de
besparingen in personeel en een aantal prijsverhogingen.
Beleidsfocussen
(Subsidie golf van verandering, Subsidie G Watersporten, Foilclass, Geopeddel,
Jeugdsport)
5 van de 6 ingediende projecten werden goedgekeurd, goed voor een extra budget
projectmiddelen van 157.224. (Golf van verandering : 15.710, G Watersporten :
37.300, Foilclass : 30.710, Geopeddel : 34.900, Jeugd: 38.604)
Alle projecten werden voor 2 jaar goedgekeurd, jeugd voor 4 jaar!
Het project Watersporten voor iedereen werd niet goedgekeurd.
Topsportstudentenproject Eline, Emma
(Emma, Eline)
Het studentencontract voor Emma is voor dit academiejaar verlengd en voor Eline is haar
studiebeurs ook opnieuw verlengd voor het academiejaar.
Topsport
(Subsidie 2021)
Dhr. Dumery geeft toelichting. Tot op heden hebben we
nog niet
ontvangen waarin alles in detail vermeld staat. In de mondelinge toelichting die we
hebben gekregen laten ze weten dat er voor het Laser Radial team met Emma geen
probleem is. Bij het Laser Standard Team met William De Smet is het budget op een jaar
iets beperkter. Bij het 49er Team was het budget bepaald tot de wedstrijd in Palma (de
selectiekans voor Tokyo). Nu hebben we zondag te horen gekregen dat Palma niet
doorgaat, dus zullen we aan Sport Vlaanderen vragen of we dit budget kunnen uitbreiden
tot de volgende selectiewedstrijd. Het 49erFX Team is ook een prestatiegericht
programma geworden en hiervoor hebben we een budget op jaar ontvangen, dit zou ook
voldoende moeten zijn om hun programma op jaarbasis af te werken. IQFoil is een nieuw
programma maar wel met een beperkter budget. Voor de talentontwikkeling hebben we
een budget on hold staan. Als we dit voor hen willen aanwenden, moeten we hier nu
specifiek goedkeuring voor vragen aan Sport Vlaanderen. Ze vragen voor de
talentontwikkeling een beter beleid naar de toekomst, dus dit zal een eerste belangrijke
taak zijn van de nieuwe Technisch Directeur om dit uit te werken.
Het Be Gold Project voor Eline Verstraelen (Laser Radial) is goedgekeurd en voor Dean
Vandewalle (golfsurf) is dit zo goed als in orde.
Verlenging DSKO
Het mandaat van Mevr. Sigrun Spinnewyn werd verlengd voor de beleidsperiode 20212024. Het bestuursorgaan bekrachtigt dit.
Sponsoring
Onze huidige autopartner SsangYong weet nog niet wat de toekomst zal brengen.
Bij verregaande gesprekken met ISUZU hadden we drie wagens gevraagd, maar dit zal niet
lukken voor hen. Als tegenbod hebben we nu twee wagens gevraagd, wat ze donderdag
zullen bespreken. Ondertussen hebben we contact met andere merken zoals Mercedes,
Volvo, Ford.
Cijfers WWSV
(balans WWSV)
WWSV eindigt 2020 met een voorlopig positief resultaat van 120 euro. Dit door
kostenbesparingen en de tussenkomst van het noodfonds.
Cijfers WSP
(balans WSP)
WSP eindigt met een voorlopig positief resultaat van 892 euro. Voor het jaar 2020 is er

geen schenking vanuit WSP aan WWSV door het wegvallen van sponsoring door de
Coronacrisis.
j) BSF
(Pril ontwerp statuten)
Op 19 januari werd er een gesprek gevoerd met FFYB inzake de oprichting van een
nationale koepel voor het golfsurfen en SUP. Deze koepel zal een beperkte bevoegdheid
krijgen zoals de erkenning van Nationale kampioenschappen en Nationale selecties.
Verder moet de werking vooral regionaal gebeuren. Dhr. Maenhaut werkt dit verder uit
met FFYB (Audrey Vassart). In laatste fase zal dan bekeken worden hoe de
bestuurssamenstelling zal zijn met de oprichting. We proberen dit voor einde maart rond
te krijgen, dan is er nog een mogelijkheid om werkingsmiddelen aan te vragen bij het
BOIC.
k) Zeilwagenrijden
(Aanvraag, kalender)
Er werd een aanvraag ingediend voor een ondersteuning via de werkingsmiddelen
topsport van Sport Vlaanderen als niet-Olympische discipline.
l) Zeeboerderij
De gesprekken met het kabinet en Colruyt werden opgeschort na advies van de
raadsman. Hij is van oordeel dat het moeilijk is om te spreken over praktische
uitvoeringsmodaliteiten van een beslissing die principieel ter discussie staat.
Het is technisch mogelijk om vertrouwelijk hierover gesprekken te voeren maar hij is van
oordeel dat dergelijk gesprek de focus doet verleggen van het eigenlijke doel; het
tegenhouden (of naar een betere locatie doen verschuiven) van de zeeboerderij. Hij is van
oordeel dat het logischer is om eerst de uitspraak van de Raad van State af te wachten. De
Nieuwpoortse clubs volgen hem hierin.
Ondertussen hebben we vastgesteld dat op 23 december 2020 in het Belgisch Staatsblad
is gepubliceerd dat een machtiging voor de bouw, een vergunning voor de exploitatie en
een Natura 2000-toelating voor een aquacultuurproject in zone C in de zeegebieden
V BV. De raadsman
bekijkt de nood aan /opportuniteit van een vordering tot nietigverklaring (al dan niet met
vordering tot schorsing). Het bestuursorgaan beslist om de raadsman te volgen als er
nieuwe nietigverklaring dient ingediend te worden. Donderdag 04/02 is er nog een
gesprek over de veiligheidsperimeters. Luc Geirnaert volgt dit op.
m) KB Pleziervaart
(KB Praktijktesten)
Het KB rond de praktijktesten voor de vaarscholen is gepubliceerd. Op woensdag 10
februari (om 13u) voorziet de FOD een toelichtingssessie betreffende de erkenning van
kandidaat-praktijktestcentra. Deze infosessie is gericht aan kandidaat-praktijktestcentra.
aangezien dit voor ons jaarlijks een grote inkomst is moeten we zien welke rol WWSV of
WSP hierin moet spelen zonder in concurrentie te gaan met onze clubs. We bekijken hoe
we dit het best kunnen regelen voor onze sport met eventueel een samenwerking met
onze clubs.
n) Vervanging optimisten mobiele zeilscholen
De huidige optimistbootjes zijn 3 jaar oud. We beschikken over 26 stuks. De aankoopprijs
van een nieuw bootje
1650, met afschrijving op 4 jaar. Een aantal clubs
Met de
verkoop van onze huidige vloot aan de clubs kunnen we de optimistenbootjes die tijdens
de Q-cup gebruikt worden uniformiseren voor de deelnemers.
Het bestuursorgaan keurt dit goed.

4. Varia:
a) Race Officials: Voor we de Vlaamse organisatie van race officials in eigen handen
nemen laten we dit best weten aan Belgian Sailing en FFYB. Zo kunnen we effectief
starten met de werking van de race officials verder uit te bouwen en het niveau te
verhogen. Het bestuursorgaan vraagt aan Luc Geirnaert om dit in orde te brengen.
b) Webinar racing rules: De Power Point van het seminarie werd niet ter beschikking
gesteld aan de deelnemers. Deze
de deelnemers ter beschikking gesteld worden. Het bestuursorgaan vraagt aan Luc
Geirnaert om te kijken of de hand-outs in pdf ter beschikking gesteld kunnen
worden.
c) Groepsaankoop: Binnen de surfwerking zijn de offertes zo goed als klaar en een
aanbod uitgewerkt. Bij het zeilen is men hier nog mee bezig.
Het bestuursorgaan vraagt aan Luc Geirnaert om dit te verder uit te werken en met
een voorstel voor de clubs te komen.
d) Belgische Kampioenschappen Surfen: Sven Fransen vraagt aandacht om meer uit
onze Belgische Kampioenschappen te halen als uithangbord voor onze sport. Door de
worden met mediawaarde. Dit brengt dan ook opportuniteiten bij sponsors met zich
mee. Op een weekdag is er momenteel soms meer volk dan op een BK. Bij het zeilen
is er de Nieuwpoortweek, maar bij het surfen bestaat er zoiets nog niet. Een
combinatie tussen zeilen en surfen kan ook in sommige disciplines.
5. Data volgende vergaderingen
. Vergaderschema:
Uiteenzetting topsportactieplan 04/02/21 om 15.00 uur via Teams.
Uiteenzetting praktijkcentra 10/02/21 om 13.00 uur
Topsportcommissie 23/02/21 om 17.00 uur
Subteam BVW 24/02/21 om 10.00 uur
Topsportcommissie 24/03/21 om 17.00 uur
Westtoer Adviesorgaan openluchtrecreatie 04/03/21 om 18.30 uur.
AV Waterrecreatie 09/03/21 om 14.00 uur
Algemene Vergadering + BO : 23 maart of 30 maart
Algemene Vergadering VSF 30/03/21
BO mei: 25/05/2021
BO september: 14/09/2021
BO december: 07/12/2021

