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VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING  19/03/2022 

De vergadering vindt plaats bij de Ski en Bootclub De Durme. 
 
Voorafgaande aan de Statutaire Algemene Vergadering informeert WSV de aanwezigen over : 
 

 VSF MEETUP 
 Covid-19 
 Get Fit 2 Ski online 
 Infosessie competitie & licenties 
 Topsport 
 G-sport & sitwake 
 Rookie-wedstrijden 
 Talent Teams 2022 
 Kalenders importeren/doorgeven 
 Kampen buitenland 

 Watersportdag 
 Clubgegevens nakijken 
 Ledenbestand lid.waterski.be 
 Nautische info 
 Bootverzekering wedstrijdboten 
 Clubgesprekken jeugdsportlabel online 
 Communicatie: nieuwsbrieven & mailing 
 Digitalisering & online learning 
 VTS opleidingen

 

1. OPENEN VAN DE VERGADERING 

De Voorzitter van WSV, dhr. Jean Claude Callewaert, neemt het woord en roept de 
vergadering tot de orde. Hij heet alle aanwezigen welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst.   

2. OPNEMEN VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST 

2.1. LEZING VAN DE LIJST DER VERONTSCHULDIGDEN 

Wie melde dat hij/zij (gecoöpteerd/stichtend lid) of in naam van een club niet aanwezig kon 
zijn, heeft zijn/haar, of de volmacht van de club doorgegeven. In het andere geval werd een 
afwezigheid genoteerd in bijlage 1 bij dit verslag. 
 

2.2. VASTSTELLEN VAN DE LIJST DER STEMGERECHTIGDEN 

 Stichtende leden: 2 /2 stemrechten aanwezig/gevolmachtigd 

 Gecoöpteerde leden: 15 /18 stemrechten aanwezig/gevolmachtigd 

 Voor de clubs die voldoen aan onderstaande voorwaarden, waren er 55 /71 stemrechten 

aanwezig/gevolmachtigd: 

o Vzw – statuut; 
o Minimum 10 leden (2021 of 5 werkdagen voor de vergadering); 
o Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2021 en of 2022) 
o Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft maximum 5 stemmen op eigen naam. 

3. VASTSTELLEN GELDIGHEID VERGADERING 

De vergadering werd opgeroepen overeenkomstig volgende bepalingen van de statuten: 
 art 3.3 ➔ jaarlijkse bijeenkomst (19/03/2022) binnen de 6 maand na afsluiten 

(31/12/2021) van het boekjaar 

 art 3.4 ➔ ondertekende oproep, tenminste 15 dagen (25/02/2022) voor de vergadering. 

De oproep bevat plaats/dag/uur/agenda.  

  

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0417506311&actionLu=Zoek
http://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=Beatrijslaan+25++2050+Antwerpen+Belgi%C3%AB
tel:+32-3-2711959
https://www.waterski.be/federatie/stuurbrevet-en-boorddocumenten/#breadcrumb
https://stuurbrevet.be/index.php/icc/
mailto:wsv@waterski.be
https://www.waterski.be/federatie/
https://www.sport.vlaanderen/
https://www.facebook.com/waterskivlaanderen
https://www.instagram.com/waterskiwakeboardvlaanderen/
https://www.waterski.be/federatie/clubs/ski-en-bootclub-de-durme-sbdd/#breadcrumb
https://vlaamsesportfederatie.be/over-ons/organisatiestructuur/inspraak
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.waterski.be/federatie/gf2s/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/wedstrijdlicenties/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/kalender/
https://www.waterski.be/federatie/recreatie-en-promotie/waterskikampen/in-het-buitenland/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/recreatie-en-promotie/watersportdag/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/clubs/#breadcrumb
https://lid.waterski.be/
https://stuurbrevet.be/
https://www.waterski.be/federatie/jeugdsport/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/clubservice/nieuwsflash/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/vts-cursussen/#breadcrumb
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0417506311&liste=Liste


Maximum # stemrechten Aanwezig/vertegenwoordigd # stemrechten 

clubs individuelen clubs individuelen 

71 20 55 17 

79,12 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd 

 
Er staan punten op de dagorde die een bijzonder quorum vereisen: 
 

BESLISSING AANWEZIGHEIDSQUORUM BESLISSINGSQUORUM 

Statutenwijziging 2/3 2/3 

Wijziging doel 2/3 4/5 

Uitsluiting lid 2/3 2/3 

Ontbinding vzw 2/3 4/5 

Omzetting vzw 2/3 4/5 

 
In de andere gevallen kunnen de aanwezige stemgerechtigden beslissen met gewone 
meerderheid (mits anders bepaald in betreffend reglement). Bij staking van stemmen beslist 
de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.  
 
Bijgevolg kan de vergadering met in acht name van alle bovenstaande criteria geldig 
beraadslagen. 
 

4. AANSTELLEN STEMOPNEMERS 

Beslissing: Quincy Lambert & Dany De Bakker worden aangesteld tot stemopnemers. 
Motivatie: Er waren geen opmerkingen. 
 

5. GOEDKEURING VERSLAG 2021 

Beslissing: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
Motivatie: Er waren geen opmerkingen. 
 

6. WERKINGSVERSLAG 

Dit punt werd toegelicht voorafgaand aan de statutaire algemene vergadering. 
 

7. FINANCIEEL HOOFDSTUK 

7.1. FINANCIEEL VERSLAG 2021 & BEGROTING 2022 

Iedereen ontving bij de uitnodiging de nodige financiële documenten.  

Er volgt toelichting waar er, in het resultaat 2021, aanzienlijke afwijkingen zijn t.o.v. de begroting 2021, 

evenals waar er afwijkingen in de begroting 2022 werden genoteerd t.o.v. de begroting 2021. 

Eveneens verloopt de rapportering nu analytisch wat zorgt voor een betere leesbaarheid.   

https://www.waterski.be/content/documents/algemene-vergadering/2021/verslag-av-wsv-2021.pdf


7.2. VERSLAG REKENINGNAZICHTERS 2021 

In opvolging van de beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering 2021 werd er beroep gedaan 

op “J. VAN LOON EN CO” als externe accountant die volledig onafhankelijk de boekhouding 

gecontroleerd heeft. Het verslag werd toegevoegd bij de uitnodiging & wordt geprojecteerd.  

De heer Van Loon bevestigt dat alles wel degelijk in orde is en op zijn beurt stelt hij de vergadering 

voor om de bestuurders kwijting te geven voor de werking 2021. 

De Statutaire Algemene Vergadering kon ook een nazichter der rekeningen aanstellen uit eigen 

midden. Voor de werking 2021 was dat Dhr. Julius Leysen, zijn verslag wordt eveneens op het scherm 

geprojecteerd. 

7.3. GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN 2021 

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de jaarrekening 2021, de 
waarderingsregels en aan de resultaatverwerking.  
Motivatie: Bij zowel in- als extern nazicht waren er geen opmerkingen over de gevoerde boekhouding 
2021. 

7.4. KWIJTING BESTUURDERS 

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor 2021. 
Motivatie: De unanimiteit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over het gevoerde beleid. 

7.5. KWIJTING REKENINGNAZICHTERS 

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de interne- & externe 
rekeningnazichters voor 2021. 
Motivatie: De unanimiteit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over het gevoerde toezicht. 

7.6. GOEDKEURING BEGROTING 2022 

Er wordt toelichting gegeven met betrekking tot wijziging van de begroting 2022. In 
tegenstelling tot wat werd bezorgd, wordt de begroting aangepast. De toekenning van de 
middelen voor e-learning werd wel in inkomst opgenomen, maar niet in kost. Dit zorgt er 
voor dat de begroting nog iets meer in negatief gaat. 
 
Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de begroting 2022. 
Motivatie: De unanimiteit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over de voorgelegde begroting. 

7.7. REKENINGNAZICHT 2022 

Door omstandigheden is dit punt aan de aandacht ontsnapt, en dus niet effectief gestemd 
geweest, tijdens de vergadering. Het staat de stemgerechtigden uiteraard vrij feedback te 

geven over onderstaand, onder voorbehoud, geformuleerde beslissing. 

 
Beslissing: Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2022:  
 
 “J. VAN LOON EN CO” als onafhankelijke en technische commissaris. 

 Julius Leysen als intern toezichthouder. 
 

Motivatie: De, onder voorbehoud, geformuleerde beslissing ligt in de lijn met wat vorig jaar 
beslist werd. We gaan er van uit dat naar aanleiding van de hoger geformuleerde kwijting 
(over de werking 2021) aan de rekeningnazichters, zij dus ook de taak op zich kunnen nemen 
voor de werking 2022.  

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=430185694
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=430185694


8. ONTSLAG EN AANNAME VAN AANGESLOTEN EN 
WETTELIJKE LEDEN 

8.1. CLUBS 

Hadden in 2021 geen enkel toetredend lid meer en zijn bijgevolg ontslagnemend: 
 
 Batoo Wakeboard Club 

 Schuurkesbeekplas 

 VVW Jachthaven Grimbergen 

 Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw 

 Waterskiclub Orka 

 
De volgende club(s) hadden in 2021 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren 
onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste 
maal lid te worden: 
 
 / 

8.2. ONTSLAGNAME STICHTENDE EN GECOÖPTEERDE LEDEN 

Er zijn geen ontslagen, volgens het intern reglement, voor individuelen die geen lidmaatschap 2021 

hadden. 

 
Het bestuursorgaan heeft beslist niemand voor te dragen als gecoöpteerd/ere lid. 

9. TOELICHTING KANDIDAAT BESTUURDERS 

Er werden, conform de vigerende reglementen, geen nieuwe kandidaturen ontvangen voor 
de 3 vrijgekomen mandaten van het bestuursorgaan. 
Jean Claude Callewaert & Dirk Roofthooft hebben zich herverkiesbaar gesteld, Hendrik 
Vandermarliere niet.  

10. BESTUURDERSVERKIEZING & PROCEDURE 

De procedure van stemming wordt voorgesteld. 
De kandidaten: 
 Jean Claude Callewaert ➔ 65/72 stemmen ➔ verkozen 

 Dirk Roofthooft ➔ 65/72 stemmen ➔ verkozen 

11. WIJZIGINGEN STATUTEN & INTERN REGLEMENT 

De wijzigingen aan de statuten worden toegelicht: 

 

 Stemrecht voor elke club (minstens 10 leden) ongeacht de vorm van 

rechtspersoonlijkheid. 

 Online stemmen vooraf.  

 
Beslissing: De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem de voorgestelde wijzigingen aan de statuten. 
Motivatie: De unanimiteit toont de algehele consensus aan.  

https://www.waterski.be/content/documents/over_wsv/20201214-intern-reglement-wsv.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0417506311&liste=Liste


12. GOED BESTUUR 

De inhoud en scores op het subsidieonderdeel goed bestuur worden toegelicht.  
 
Beslissing: De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem het jaarplan. 
Motivatie: De unanimiteit toont de algehele consensus aan.  
 

13. VARIA 

Er wordt kort toelichting gegeven met betrekking tot het certificaat van deugdelijkheid. 
 

14. HULDIGING MEDAILLEWINNAARS 

Deze aanwezigen werden gehuldigd: 

 

 Ingrid Vluymans: zilver figuren EK 35+ 

 Daan Tormans: Vlaamse belofte 2021 

 
De prestaties van deze personen zijn ook zeker het vermelden waard: 
 
 Yves Saintviteux ~ Coyotte: zilver figuren EK 45+ 

 Olivier Fortamps: goud overall - goud figuren - zilver springen EK 35+ 

 Basile Graux: zilver figuren & brons overall EK 35+ 

 Om in het oog te houden ➔ Inès Solé, al 2 BR (U10 & U12), in 2021 nieuw PR: 

2.00/52/12.00 & 4e op EK 

15. SLUITEN VAN DE VERGADERING   

De voorzitter dankt alle aanwezigen & nodigt hen in naam van WSV uit, om te genieten van 
de receptie.  
 
 
 
 
 
 
Handtekening voorzitter: 
 
 
 
 
 
Jean Claude Callewaert 
 
 
  

https://www.waterski.be/federatie/over-wsv/goedbestuur/#breadcrumb
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/vaartuig/bedrijfs_beroepsmatig_gebruik


BIJLAGE 1 : LIJST DER STEMGERECHTIGDEN 
STICHTENDE LEDEN 

naam voornaam aanwezig/volmacht/afwezig 

Adriaensen Sidney aanwezig 

Orlent Kristien volmacht 

 

GECOÖPTEERDE LEDEN 

naam voornaam aanwezig /volmacht/ afwezig 

Bollen Guido aanwezig 

Callewaert Jean Claude aanwezig 

Callewaert Margot aanwezig 

Ciroux Martine aanwezig 

De Moor Michelle afwezig 

Hardy Lieven afwezig 

Hendrickx Andre volmacht 

Jansen Ronny aanwezig 

Joseph Gilbert volmacht 

Lacroix August aanwezig 

Lagae Jos volmacht 

Leysen Julius aanwezig 

Persoons Marie-Anne aanwezig 

Roofthooft Dirk aanwezig 

Thys Martine afwezig 

Vercamer Vera aanwezig 

Verstraete Erik aanwezig 

Vluymans Ingrid aanwezig 

20 INDIVIDUELE STEMRECHTEN: 17 aanwezig / volmacht + 3 afwezig 

  



CLUBS 

club 
aanwezig 
/afwezig 

# stemmen 

AQUA - SKI aanwezig  2 

AVLAR aanwezig  2 

Barefoot beach lommel aanwezig  1 

Beernemse Watersportvereniging afwezig 3 

Beringen Waterski en Sportclub aanwezig  2 

Costa Zela aanwezig  3 

Genker Watersport Vereniging aanwezig  3 

GOODLIFE CP afwezig 0 

Izegemse Watersportvereniging aanwezig  3 

KONINKLIJKE MAASLANDSE WATERSPORT VERENIGING afwezig 2 

Kuurnse Watersport Vereniging vzw afwezig 1 

Lakeside Paradise aanwezig  0 

Lommel Ski aanwezig  2 

Maasmasters Waterski Showteam aanwezig  2 

Mechelse Waterski Klub aanwezig  4 

Réunion nautique de Vilvorde, Société royale aanwezig  1 

Royal Hasselt Yachting Club aanwezig  2 

Rupelmondse Watersportvereniging Voor Het Scheldeland afwezig 2 

Schotense Waterski Klub vzw aanwezig  2 

Ski en Bootclub De Durme aanwezig  3 

Skibo aanwezig  0 

Terhills Cablepark aanwezig 0 

V.V.W. Integra afwezig 0 

V.V.W.Oeterski afwezig 1 

Viersel Waterski Club aanwezig  2 

VLAAMSE VERENIGING VOOR WATERSPORT GROBBENDONK 
WATERSKI 

aanwezig  
3 

Vlaamse Vereniging Voor Watersport Hasselt afwezig 2 

Vlaamse Vereniging voor Watersport Olen - Haven afwezig 0 

Vlaamse Vereniging voor Watersport- Waterskiclub Gierle aanwezig  3 

VVW Clothilde afwezig 3 

VVW Kruibeke afwezig 0 

VVW-Skianna Waterski Club aanwezig  1 

W.S.W. WANTE INGELMUNSTER aanwezig  2 

Wake-up Cable Gent @RBSC afwezig 0 

Wake-Up Cable vzw aanwezig  3 

Waregem Yacht Club aanwezig  1 

Waterskiclub De Hoge Dijken v.z.w. Roksem afwezig 2 

Waterskiclub Mol Ski aanwezig  2 

WATERSPORTCLUB ALDENEIKER PLAS MAASEIK aanwezig  3 

Westvlaams Showteam aanwezig  2 

Yachting Club Bree aanwezig  1 

71 CLUB STEMRECHTEN: 55  aanwezig + 16 afwezig 
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