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VERSLAG BESTUURSORGAAN 26/04/2021
1.

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

2.

GOEDKEUREN VERSLAG

Beslissing: Het verslag van het bestuursorgaan van 08/03/2021 wordt goedgekeurd.
Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.

3.

EVALUATIE ALGEMENE VERGADERING

De algehele teneur over deze eerste online statutaire vergadering was erg positief. De degelijke
voorbereiding heeft er voor gezorgd dat de vergadering zelf vlekkeloos kon verlopen. Het “extraatje”
voor wie vooraf inschreef werd ook positief onthaald.
Beslissing: De aanwezige bestuurders beslissen unaniem om clubs met een “niet-vzw” statuut
stemrecht te verlenen op de algemene vergadering, uiteraard na goedkeuring van dit voorstel op de
eerstkomende algemene vergadering.
Motivatie: De aanwezige bestuurders beslissen unaniem om clubs met een “niet-vzw” statuut
stemrecht te verlenen op de algemene vergadering, uiteraard na goedkeuring van dit voorstel op de
eerstkomende algemene vergadering.

4.

FINANCIES

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA (resultatenrekening/analytisch) te zien. Waar nodig volgt
toelichting.
 Melding “niet-financiering” 2021 niet-Olympische disciplines. In tegenstelling tot 2020 waar we
aanspraak mochten maken op extra “topsport” middelen is hier vanuit Sport Vlaanderen, voor
2021 geen budget.
 Nieuw pakket steunmaatregelen voor sportclubs. Clubs die vorig jaar (2020) in het kader van de
beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben, zullen een extra ondersteuning
ontvangen. Opgelet, slechts een 1e principiële goedkeuring, nog niet definitief.

5.

DISCIPLINE – PROVINCIE – KBWSF – WSV NIEUWS

5.1.

DISCIPLINE

 RAC: 01/05/2021 opstartvergadering seizoen 2021. Mee te nemen evaluatie “online GF2S”.

5.2.

PROVINCIE

 WSPA, format (fysiek/online) statutaire AV is nog te bekijken.

6.

F Y I - STAVAZA
 Lopende  Livestreamen: status quo in deze tot we concreet weten aan welke COVID-19
maatregelen competitiesituaties onderhevig zijn.
 Nautische dienstverlening
o Audit WSV “praktijktestcentrum” is gebeurd, half mei afgesproken om aanvullende info te
bezorgen
o Beslissing: De aanwezige bestuurders beslissen unaniem om niet verder te gaan spitten in het
dossier rond het certificaat van deugdelijkheid.
Motivatie: Geen “slapende honden wakker maken”..
 De nieuwe WSV-ledenapp is quasi volledig. De ontwikkeling van rapporten en een aantal extra
features worden nog bijgevoegd.
 VSF heeft een standpuntnota vanuit de unisportfederaties ter beschikking gesteld n.a.v.
evaluatie decreet, besproken met USF’s, en een bevraging uitgestuurd.
 Overleg studie milieuwetgeving, naar aanleiding van een benchmark in de ons omringende
landen op dit vlak. Watersportfederaties blijken heel erg gelijklopende bezwaren te hebben.
Overleg om uiteindelijk adviezen te formulieren aan de Vlaamse regering, die er dan hopelijk
ook acties mee onderneemt.

7.

STATISTIEKEN

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien van de huidige statistieken (Leden, wedstrijd- &
promolicenties, “nautische”) waar nodig volgt toelichting. Geen opmerkelijke zaken te melden, eerder een
voorzicht positieve trend bij alle statistieken.

8.

PERSONEEL

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien van de recuperatie- & vakantiesaldi.

9.

VERGADERKALENDER
Datum
13 /09/2021
. . /11/2021

Tijdstip
20u00
..u..

Locatie
online
online / secretariaat / ander

10.

VARIA

Bestuurders nemen initiatief om “BV’s” via hun contacten aan te spreken om WSV te taggen op hun
social media. Een aantal namen die werden genoemd (Ann Wauters, Wouter Deprez, Roxanne Bertels,
Borlées, Nina Derwael, …).
Nog geen verdere info m.b.t. deelname vakantiesalon.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe locatie voor VVW-Jachthaven Grimbergen is
lopende.
Te bekijken in de toekomst om evt. een bestuursvergadering te houden op een clublocatie, vooraf aan
een wedstrijdorganisatie van de club.

