WATERSKI & WAKEBOARD VLAANDEREN VZW
BE 0417.506.311
: Beatrijslaan 25 bus 2 - 2050 Antwerpen
: +32 (0)3 271 19 59
: www.waterski.be - : wsv@waterski.be
IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB

VERSLAG BESTUURSORGAAN 08/03/2021
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Aanwezigheden

Aanwezig: Dirk Roofthooft , Jan Dooms, Peter Swinnen, Jean Claude Callewaert, Rob
Huysmans, Michel Fobelets & Sven Van de Velde.
Verontschuldigd: Hendrik Vandermarliere & Margot Callewaert.
Afwezig: /.
Genodigd: Koenraad Van Nieuwenhove, Karin Desart, Nele De Rooster & Simon Platteeuw.
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Goedkeuren verslag

Beslissing: Het verslag van het bestuursorgaan van 25/01/2021 wordt goedgekeurd.
Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.
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Nieuwe club

Er volgt een korte toelichting van een mogelijks nieuwe club. Het is hun bedoeling om
jetskiërs in een verzekering (BA + LO) onder te brengen.
Beslissing: De aanwezige bestuurders beslissen om voorafgaand eerst het “jetski-milieu”
nader te gaan onderzoeken vooraleer een beslissing te communiceren.
Motivatie: Een kosten/baten analyse en onderzoek naar de legitimiteit van de vraag behoed
ons voor eventueel toekomstige problemen.

4

Algemene vergadering

 27/03/2021 – 10:00, via Teams. Het stemmen zal gebeuren aan de hand van tool
Electionrunner.
 Clubs die voor 16/03/2021 hun stemgerechtigde aanmelden, & gecoöpteerden, kunnen
een extraatje verwachten.
 Zaken die tijdens het inleidend gedeelte aan bod komen:
o Vlaams Sporttribunaal
o Beurs oktober
o lid.waterski.be
o Vind je shop
o EMS
o Wetgeving uitrusting vaartuig,
o Verenigingswerk
certificaat deugdelijkheid
o COVID-19
o Praktijktest
o Talent Teams
o Stuurbrevet.be
o Ondersteuning topsport
o GF2S online
o Jeugdsportlabels
o …

Documenten goed te keuren tijdens officieel gedeelte:
 Resultaat 2020 & begroting 2021
 Verslag rekening nazichters 2020 (extern + intern (nog te gebeuren))
 Intern reglement (update grensoverschrijdend gedrag)
 Statuten (naam was Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw i.p.v. Waterski &
Wakeboard Vlaanderen)
 Goed bestuur:
Bestuursprofielen. Er dient periodiek en bij het ontstaan van elke vacature een
evaluatie van deze profielen te gebeuren.
Beslissing: De aanwezige bestuurders zorgen voor een periodieke beoordeling en
melden, unaniem, dat bijsturing van deze profielen niet nodig is.
Motivatie: De opgestelde profielen zijn accuraat.
o Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, de missie en de
strategie van de organisatie zijn beschreven dat werd goedgekeurd door de algemene
vergadering?
Noot: een pluim aan het personeel van WSV voor de ontwikkeling.
o Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering
goedgekeurd jaarplan dat is afgeleid van het meerjarenbeleidsplan?
Beslissing: De aanwezige bestuurders geven, unaniem, goedkeuring aan alle bovenstaand
vermelde zaken.
Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.
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Financies

 De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien, waarbij een toelichting gegeven
wordt m.b.t. rapportering. Er zal vanaf nu gewerkt worden door enkel te rapporteren uit
de file die aan Sport Vlaanderen werd aangeleverd & niet nog eens een apart
rapporteringsdocument te maken.
 Onder impuls van enkele bestuurders wordt op dit moment een aantal pistes onderzocht
om een lange termijn project te ontwikkelen om WSV op financieel gebied naar de
toekomst toe naar een hoger echelon te brengen.
Beslissing: De aanwezige bestuurders geven, unaniem, goedkeuring aan onderstaande
clubmededeling m.b.t. afschaffing voorschotfactuur ledenbijdragen 2021.
Motivatie: Op deze manier is er duidelijkheid & ademruimte om de nodige clubwerking in
het begin van het seizoen mogelijk te maken.

Aan <club>
Het bestuursorgaan van Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw heeft beslist om dit jaar
(2021) geen voorschotfactuur op de afrekening van de ledenbijdragen ’21 aan te maken. Het
is onze bedoeling dat jullie de, op dit moment of binnenkort te ontvangen, ledenbijdragen
van de club nu gebruiken ter ondersteuning van de effectieve eigen clubwerking. Zo denken
we toch een kleine inspanning te leveren waar zowel jullie als club, en wij als federatie,
uiteindelijk de vruchten van zullen plukken.

6

Discipline – provincie – KBWSF – WSV nieuws

 Transfer Kate Adriaensen (FFSNW @ WSV) werd aangemeld (28/01/2021 16:29),
goedgekeurd door FFSNW (28/01/2021 17:01) en ligt nu voor bij KBWSF op haar
eerstkomende vergadering.
 TC3 – KBWSF, vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat de afdeling cable wakeboard als
onafhankelijke discipline kan opereren. De “voorzet” kwam via WSV na overleg met de
verschillende (Vlaams & Waals) kabelbanen.
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F Y I - STAVAZA

 Livestreamen: status quo in deze tot we concreet weten aan welke COVID-19
maatregelen competitiesituaties onderhevig zijn.
 Nautische dienstverlening
o Positief overleg gehad met onze “nautische partners” i.f.v. de erkenning van WSV als
“praktijktestcentrum”. Tegen 15/03/2021 brengen we ons dossier in.
o stuurbrevet.be werd opgestart. Een optimalisatie van alle info is nodig vooraleer alle
info “Stuurbrevet en boorddocumenten” van waterski.be wordt gehaald en er naar
stuurbrevet.be wordt verwezen.
 De nieuwe WSV-ledenapp werd 02/03/2021 voorgesteld. Binnenkort ontvangen alle
aangeslotenen hun brief met inloggegevens.
 De resultaten van de bevraging GF2S online werden eerder gecommuniceerd.
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Statistieken

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien van de huidige statistieken, waar
nodig volgt toelichting.
Op dit moment zijn de statistieken (leden / wedstrijd- & promolicenties) nog irrelevant te
meer periode maart-april volop aangesloten wordt.
Qua “nautische” statistieken zien we nog geen totaalcijfers 2020 bij FOD Mobiliteit en
Vervoer.
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Personeel

Nihil
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Vergaderkalender

Datum
27/03/2021 (AV)
26/04/2021
. . /09/2021
. . /11/2021
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Tijdstip

Locatie
10:00
20:00
..u..
..u..

online
online
online / secretariaat / ander
online / secretariaat / ander

Varia

Samen met een aantal andere watersportfederaties wordt de mogelijkheid bekeken om naar
de overheid een voorstel te doen om concessies naar een realistisch niveau te brengen.

