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VERSLAG BESTUURSORGAAN 13/09/2021

1.

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

2.

GOEDKEUREN VERSLAG

Beslissing: Het verslag van het bestuursorgaan van 26/04/2021 wordt unaniem goedgekeurd.
Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.

3.

FINANCIES

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA (resultatenrekening/analytisch) te zien.
Waar nodig volgt toelichting.
De oorzaak van het verschil op de personeelskost is grotendeels te wijten aan de andere manier van inboeken
(vroeger rechtstreeks op de balans) van de provisie voor het vakantiegeld. Daarnaast zijn er
ancienniteitssprongen en iets meer w-w verkeer.
Beslissing: De aanwezige bestuurders beslissen unaniem om, tot nader bericht, geen voorschotfactuur (2/3)
ledenbijdrage in het begin van ieder werkingsjaar op te maken. Clubs die dit alsnog wensen melden dit gewoon.
Motivatie: Dit dateert vanuit het verleden waar er “gewacht” moest worden tot begin april op een eerste schijf
werkingsmiddelen.
De afrekening van de subsidies ’20 hebben we ontvangen.
Vermoeden is er dat we nu stilaan terug op het oude niveau van basissubsidiëring zullen blijven. Voor
de BF’en is in 2020 het maximale verkregen. In ’21 werd enkel ingediende voor de BF JS.
De middelen uit het nieuw pakket steunmaatregelen voor JS clubs werden intussen uitgekeerd. Clubs
die vorig jaar (2020) in het kader van JS een subsidie ontvangen hebben, krijgen hierdoor een extra
ondersteuning volgens hun procentueel aandeel in de clubsubsidie 2020.
De raming van de alg. werkingsmiddelen ’22 werd ontvangen, zoals gesteld voorheen, lijkt dit terug te
gaan de situatie bij het einde van het “oude” decreet.
Bij de volgende vergadering wordt een overzicht bezorgd van de uitgekeerde “topsport” middelen,
alsook een stavaza van de “uitkeerbare” middelen uit de eerste schijf “corona-subsidies”.

4.

DISCIPLINE – PROVINCIE – KBWSF

4.1.

DISCIPLINE

Beslissing: Er wordt unaniem beslist om bij internationale kampioenschappen waar er “vrije” (lees geen
minimumprestatie/selectienormen zijn) wordt er geen Team Belgium kledij voor iedere deelnemer voorzien.
Motivatie: Dit is niet werkbaar.
Sensibiliseren om bij deelname aan buitenlandse wedstrijden zich ook in orde te stellen met de
verplichte WSV-wedstrijdlicentie.
 BAR: er volgt een toelichting m.b.t. de uiteindelijke inplanning van een volledig nationaal
kampioenschap. We nemen de intenties mee van de Schotense Waterski Klub om hier in de
toekomst mee voor te kandideren en eveneens mee een stop van de Barefoot4all tour op zich
te nemen.
 RAC: er volgt een toelichting m.b.t. de aanstelling van de nieuwe (Eric De Hous)
deelnemersverantwoordelijke.
 SHOW: er volgt een toelichting m.b.t. de uitslag van de showhappening, die nadien niet correct
bleek te zijn.

4.2.

PROVINCIE

/

4.3.

KBWSF

Er wordt gevraagd om na te gaan, i.f.v. accute problemen tijdens de wedstrijden, of alle
homologatiematerialen nog in goede staat zijn en voldoende voorradig.

5.

F Y I - STAVAZA
 Passage in statuten (3.1) & intern reglement (3.2) werd klaargezet, om stemrecht voor nietvzw’s op algemene vergadering toe te kennen, ter goedkeuring op volgende AV. Navraag leert
dat dit geen invloed heeft op onze subsidiering
Beslissing: Er wordt unaniem beslist om stemrecht toe te kennen voor clubs (niet-vzw) tijdens
de algemene vergadering.
Motivatie: Democratisch principe wordt gehanteerd.
 De bestuursmandaten van Jean Claude (herverkiesbaar), Dirk (herverkiesbaar) & Hendrik (in
beraad) zijn ter beschikking op de volgende AV.
 Livestreamen: vooralsnog onvoldoende info ter beschikking om evt. eigen aankoop te doen van
materialen. Dit moet ook met de nodige omzichtigheid worden bekeken om de kost van de
investering af te wegen t.o.v. de online respons.
 Nautische dienstverlening
o Erkenning praktijktestcentrum is goedgekeurd (09/06/2021 13:42)
o Aanvraagprocedure ICC digitaal sinds 15/06/2021.
 uitstel (2022) Brussels Boat Show
 Uitleg gemeente Aarschot bezorgd rond kabelbaan
 Vooralsnog geen “boekingen” voor de pop-up cable in ’22. Hopelijk in de Nekker en eind dit
jaar opnieuw in Wezenberg.
 Wijziging decreet georganiseerde sportsector op komst (streefdatum 01/01/2023)

6.

GOED BESTUUR

STAVAZA: ongewijzigd

7.

STATISTIEKEN

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien van de huidige statistieken (Leden, wedstrijd- &
promolicenties, “nautische”) waar nodig volgt toelichting.
Opmerking daling (’21) bij “kabelclubs” is o.a. te wijten aan het verplicht lid zijn in ’20 tijdens coronacrisis om te
mogen sporten.

8.

PERSONEEL

Beslissing: Er werd unaniem beslist om in te gaan op de vraag om occasioneel thuiswerk te voorzien, en
wanneer nodig op bureel. Er wordt getracht om 1 dag per week gezamenlijk op bureel te zijn.
Motivatie: Gezien de situatie is dit de beste oplossing.
Marleen: informeert het bestuursorgaan over haar vroegst mogelijke pensioendatum. Er wordt gevraagd om
een profiel op te maken.
De Coronapremie , kan toegekend worden tot en met 31 december 2021, werknemers hebben tot 31
december 2022 om de nieuwe of eerder toegekende cheques te besteden.
De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA (10/09/2021) te zien van de recuperatie- & vakantiesaldi.

9.

VERGADERKALENDER
Datum
22 /11/2021

10.






Tijdstip
19:30

Locatie
secretariaat

VARIA
06/10/2021 vergadering m.b.t. toekomst clubhuis RNV, lokaal KBWSF.
Initiator boot ’21 minder geslaagden t.o.v. vorig jaar, kabel iets beter. Initiator ’22 is ingepland.
Gesprekken met de jeugdsportclubs lopen
Eventueel clubbezoek inplannen met WSWI.
Te bekijken wat mogelijkheden zijn naar samenwerking met buitenlandse skiplekken in beheer
van federatiemedewerkers.

