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VERSLAG BESTUURSORGAAN 22/11/2021
*** beslissingen werden unaniem genomen tenzij anders vermeld ***

1.

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

2.

GOEDKEUREN VERSLAG

Beslissing: Het verslag (web) van het bestuursorgaan van 13/09/2021 wordt goedgekeurd.
Motivatie: Er zijn geen bijkomende opmerkingen ontvangen.

3.

FINANCIES

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien.
Waar nodig volgt toelichting.
Beslissing: In de toekomst wordt ter duiding van de financiële situatie enkel gebruik gemaakt van de
rapportering op analytisch niveau, op het bestuursorgaan. Diepgaander financiële analyses op boekhoudkundig
niveau worden op resultatenrekening/passief actief balans niveau bij overleg van dircom gebruikt.
Motivatie: In het kader van de leesbaarheid en eenvoudige weergave van de financiële situatie.
Bij deze het overzicht van de:
 uitgekeerde “topsport” middelen 2021
Beslissing: WSV neemt het initiatief om eventuele discipline-onkosten, die begroot waren maar
nog niet zijn opgevraagd dit jaar, op te vragen.
Motivatie: in functie van de begrote middelen ‘21.
 stavaza van de “uitkeerbare” middelen uit de eerste schijf “corona-subsidies”
Beslissing: na afhouding van de onkosten van WSV op het budget corona-ondersteuning ‘21
wordt het saldo aan de clubs uitgekeerd op basis van een vast bedrag en een bedrag per lid
(aan clubs die meer dan 10 leden hebben).
Motivatie: middelen moeten uitgekeerd worden anders worden ze teruggevorderd door sport
Vlaanderen.
 Afrekening ledenbijdragen ’21 (zichtbaar in de resultatenrekening)
Beslissing: Er wordt budget vrijgemaakt om de aanslepende negatieve teneur binnen de showdiscipline te
ontmijnen, door gebruik te maken van iemand die professioneel vertrouwd is met conflictbeheersing
Motivatie: In functie van de toekomst voor deze discipline.

Beslissing: nieuwe leden in ‘22 krijgen sowieso een lidkaartbrief per post. Leden waarvan we in ‘21 nog geen
mail adres hadden worden nogmaals per brief aangeschreven. Lidmaatschapshernieuwingen, met een
mailadres, worden per mail aangeschreven.
Motivatie: een kosten-batenanalyse.
Beslissing: elke BK winnaar, dus ook masters, wordt richting EK ondersteund met terugbetaling van het
inschrijvingsgeld. Indien leeftijdscategorieën worden samengevoegd, blijft het enkel de winnaar die
ondersteund wordt met het inschrijvingsgeld.
Daarnaast wordt nu voor alle EK/WK deelnemers, ongeacht leeftijdscategorieën, een premie voorzien. Enerzijds
voor het halen van een finaleplaats die eventueel aangevuld kan worden met de premie voor het halen van een
medaille
Motivatie: door deze incentive te voorzien hopen we op meer instroom van deelnemers aan internationale
kampioenschappen.

4.

DISCIPLINE – PROVINCIE – KBWSF

Het voorstel wordt besproken om net als bij de IWWF-licentie ook met getrapte WSV-licenties te gaan werken.
Beslissing: vanaf deelname aan 2, of meer, nationale &/of internationale wedstrijden op de officiële kalender, is
een WSV-wedstrijdlicentie (€ 35,00) nodig. Voor deelnemers die slechts aan 1 wedstrijd meedoen volstaat een
WSV-promolicentie (€ 10,00), ongeacht het wedstrijdniveau.
Motivatie: door deze aanpassing hopen we op meer deelnemers aan officiële wedstrijden.

4.1.

DISCIPLINE

Vraag (van een lid) is gesteld geweest om iedereen ieder jaar vrij te laten om de licentie te nemen
waar hij zij/wil.
Beslissing: Het transferreglement, zoals nu gekend, blijft behouden.
Motivatie: Het is zo dat er skiërs / riders ondersteuning krijgen, via club (zoals gratis
jaarpas/skibeurten) of overheid, waardoor een zekere verplichting naar de club toe dan ook wel op zijn
plaats is. En omdat het niet mogelijk is om hier een grens te trekken voor wie wel en wie niet, blijft de
regel zoals hij is.
Er wordt een najaarsvergadering met de cel blootvoets gepland om het seizoen 21 te evalueren en 22
voor te bereiden.

4.2.

PROVINCIE

Beslissing: Jaarlijkse ondersteuning blijft behouden mits voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Motivatie: Het is belangrijk om club overschrijdende initiatieven te ondersteunen en zodoende dan
kruisbestuivingen te realiseren.

4.3.

KBWSF

De betaling van team Belgium kledij aan KBWSF en FFSNW werd reeds ontvangen.
Momenteel is het zo, om van een apart technische commissie te spreken binnen KBWSF, is een
financiële inbreng noodzakelijk. Daarom wordt momenteel als aparte cel kabel wakeboard/wakeskate
geopereerd, als onderdeel van de TC 2.

Beslissing: In ‘22 komt WSV niet tussen in de kalender taksen aangerekend aan de clubs voor
wedstrijdorganisaties.
Motivatie: Zolang er geen aparte subsidie van de overheid komt om dit te dekken, zullen de clubs terug
zelf de kalendertaksen betalen.
World Games vinden plaats in Birmingham (USA) van 07-17/07/2022 met waterski & wakeboard boot
op het programma.
Voor wakeboard boot komt enkel Luna Cassart (dame) in aanmerking vanuit de IWWF.
Voor waterski is Olivier Fortamps de enige die in aanmerking komt voor de IWWF (International
Waterski & Wakeboard Federation). Beide zijn FFSNW.

5.

F Y I - STAVAZA
 Melding van de rechtzetting berekeningswijze toekomstige ledenbijdragen.
De berekeningswijze van de aanpassing van de ledenbijdragen werd gebaseerd op basis van
een verkeerde maandindex. Hierover waren geen opmerkingen.
 Detail dagverzekeringen kabelbanen wordt bekeken. In de toekomst wordt korter op de bal
nagezien maand per maand wat de stand van zaken is. Bijkomend is te onderhoren hoe de
verzekeringen intern, binnen iedere club afzonderlijk, verwerkt worden.
 Infomoment (24/11 om 20u) Clubgrade: persoonlijk begeleidingstraject (via VSF) in je club
 Info uit de VSF meet up 28/10:
=> Probleem naar financiering van personeel sportfederaties nu is dat het vorige decreet een
tewerkstellingsdecreet was, en nu een open end decreet. Het groeit niet mee met de sector
waar er vroeger dekking van 50 tot 90% van de salariskosten was.
Op dit moment zijn er 4-tal CAO's uit ons paritair comité die invloed uitwerken op de loonkost
(barema, manier van indexering, ...) & arbeidsomstandigheden (extra verlof).
VSF deed ook een bevraging (die we niet invulden) naar arbeidsvoorwaarden en blijkt dat de
loonskost binnen 10 jaar +/- 26% duurder zou worden. Resultaten worden nog bezorgd.
Zoals ik het begrepen heb zal vanaf 2023, meer dan waarschijnlijk, IFIC zijn intrede doen. Waar
er via een wegingssysteem zal worden uitgemaakt welke functie aan welk barema zal worden
gekoppeld. Sociare (werkgeversvertegenwoordiging soc.-cult. sector tekent) geen akkoord
waarbij hogere baremakost niet wordt opgevangen door extra middelen.
=> Qua extra verlofdagen is niet direct zich op veel verandering.

=> Wij hebben 61 % van de inkomsten uit
subsidies. Dit beantwoordt aan het gemiddelde
van een federatie van <5000 leden
Wij hebben 13 % van de inkosten uit lidgelden.
Dis is de helft van het gemiddelde van een
federatie van <5000 leden.
=> Binnen afzienbare tijd wordt een eerste tekst
verwacht van nieuw/aangepast decreet op de
sportfederaties, dat van start zou gaan
01/01/2023. Opgelet: 2 nieuwe BF (rationalisatie; professionalisering sportkaderopleidingen). Er
zijn een aantal opmerkingen geformuleerd en het is afwachten op feedback.
 Beslissing: Het antwoord van de verzekeraar met betrekking tot de aansluiting van jetskiërs
wordt overgemaakt aan BK offshore.
Motivatie: Op deze manier wordt de bal in hun kamp gelegd.
 Ingevolge het SIGMA-plan zal de site waar onder meer het secretariaat en opslag van WSV
gevestigd zijn, helaas niet in dezelfde hoedanigheid kunnen blijven bestaan. Hier zijn we ons
reeds geruime tijd van bewust. Om te weten welke stappen we naar de toekomst dienen te
nemen hebben we een gesprek aangevraagd met VVW en Immo Vlaams hoofd. Uit dit gesprek
bleek dat VVW en Immo Vlaams hoofd reeds bezig zijn met een volledig nieuw project op
dezelfde locatie en ze hierbij rekening willen houden met de noden van WSV. Op zich al heel
geruststellend nieuws! Aangezien dit project nog in de beginfase zit, zijn en blijken alle
mogelijkheden open en bespreekbaar zoals gewenste oppervlakte, huren, kopen, enz. Hoewel
we nooit op zoek zijn geweest naar interessante of rendabele beleggingen, lijkt ons de optie om
een kantoorruimte aan te kopen ipv te huren, onder de juiste condities niet onverstandig. Om
dit te overwegen moet de kantoorruimte aangekocht kunnen worden aan een interessante en
haalbare aankoopprijs en moet het snel terug verkoopbaar zijn zonder risico op een mogelijke
minderwaarde. Factoren die onder meer bepalen of het pand snel weder verkoopbaar is aan
een gunstige prijs zijn onder meer: -multi-functioneel gebruik van de ruimte; -het RUP moet
bewoning toelaten; -de basisakte laat diverse functies toe voor die unit, -enz. Over deze
factoren is momenteel nog geen enkele duidelijkheid, net zo min als over de timing. Toch
vonden we het belangrijk om de leden van het bestuursorgaan hierover al in te lichten. Huren
kan ook, maar aan welke huurprijs is nog niet geweten. Wellicht niet aan de huidige huurprijs.
Bij kopen valt de huurprijs weg terwijl we mogelijks niet, of althans niet voor een groot bedrag,
dienen te lenen.
 Er zijn verregaande gesprekken (nationaal/internationaal) om het gegeven
“bootverzekeringen” in competitiesituaties, via een groepspolis te ondervangen. Partner hierin
is Huysman, waarbij de polis via NationaleNederlanden zou lopen. De polisteksten hebben we
op dit moment nog niet in handen.
 Beslissing: Er wordt geen Onderscheid aangepast ledentarief gemaakt voor g-sporters. Naar
analogie met de internationale federatie hoeven zij evenwel geen competitie licentie te
betalen.
Motivatie: Op deze manier wordt inclusief, niet- stigmatiserend gewerkt.

 Beslissing: De mogelijkheden voor live streaming worden niet verder bekeken
Motivatie: een kosten-batenanalyse.
 Nautische dienstverlening: geen bemerkingen.
 Geen verdere info rond een eventuele kabelbanen.
 voor de Pop-up cable staan in ‘22 nog geen evenementen op til.

6.

ETHIEK & GOED BESTUUR

In het kader van goed bestuur zijn er geen bijkomende zaken te vermelden.

7.

STATISTIEKEN

De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA te zien van de huidige statistieken (Leden, wedstrijd- &
promolicenties, “nautische”) waar nodig volgt toelichting.

8.

PERSONEEL

Beslissing: De Coronapremie wordt niet toegekend.
Motivatie: een kosten-batenanalyse.
Via het project “shared services” van VSF zijn er eventueel mogelijkheden naar
personeelondersteuning toe. Deze werden bekeken maar zijn voorlopig niet aan de orde.
Een revisie van het arbeidsreglement is momenteel lopende.
Er wordt aan een voorstel profiel (communicatie) van een nieuwe medewerker gewerkt.
Marleen meldt dat zij momenteel haar vakantiedagen aan het opnemen is wegens tijdelijke kalmte en
dat dat eigenlijk niet de bedoeling is voor vakantiedagen.
De aanwezige bestuurders krijgen een STAVAZA (15/11/2021) te zien van de recuperatie- & vakantiesaldi.

9.

VERGADERKALENDER

Datum
21/02/2022 bestuursorgaan
19/03/2022 algemene vergadering

10.

VARIA

 nihil

Tijdstip
19:30
n.t.b.

Locatie
secretariaat WSV
Ski- en Bootclub De Durme

