EUROPE CLASS BELGIUM vzw
maatschappelijke zetel: Manitobalaan 55 8200 Brugge
info@europeclass.be
www.europeclass.be

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
21 mei 2011 --- Lac de L’eau d’Heure
1. Aanwezigheden :
Leden :

Bart Decoutere
Margot Declerck
Mauro Declerck
Gaetan Vanhoutte
Théophane Nemoz
Robbe Van Hoye
Aline D’Hondt
Maxim Teirlinck
Jasper Simoens
Joachim D’Hondt
Christophe De Blieck
Elien Van Hooreweghe
André Macq
Fostier Florence
Manon Vatlet
Bestuursleden :
Bart Van Hooreweghe
Dirk Declerck
Frans Van Pelt
Johan D’Hondt
Herman Vanhoutte
Commissaris
Geert Teerlinck
Volmacht : nihil
Niet stemgrechtigd
Louise Weel
Timothée Deplasse
20 stemgerechtigde leden (op 38 effectieve leden)

2. Dagorde van de Algemene Vergadering:
1. Opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering
3. Verslag van de secretaris
4. Verslag van de penningmeester
5. Begroting 2011
6. Bespreking van de kalender 2011
7. Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit) en verdere uitbouw van de klasse:
evaluatie
8. Kwijting van de bestuurders over 2010
9 . Verkiezing leden raad van bestuur: Frans Van Pelt, Dirk Declerck en Bart Van
Hooreweghe zijn einde mandaat en herverkiesbaar.
10. Varia
3. Welkom
De voorzitter dankt de aanwezigen, in het bijzonder de jongeren, voor hun komst en stelt
de agenda voor. De voorzitter benadrukt het belang van de algemene vergadering en
nodigt de aanwezigen uit actief deel te nemen met vragen en opmerkingen.
Er wordt vastgesteld dat 20 stemgerechtigde leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd
zijn.
4. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Verslag van de secretaris
•
•
•

Bestuur kwam 3x samen
Belangrijkste agendapunten: activiteitenkalender, selecties, voorbereiding YEC/WK,
promotie klasse, budgetopvolging
Enkele resultaten 2010 :
 49 Belgische boten (2009: 51),
 240 starters (295 in 2009) in 16 nationale wedstrijden (17)
 Deelname WK : 1 (2009: 5)
 Deelname YEC : 11 deelnemers,
Emma 10de plaats !
 Leden: 38 (2009: 47) (incl. bestuurders)

Onze kampioenen
Belgisch Kampioen 2010 : KURALT Möritz(GER), 2de : STRUYVEN Bart
Europe Trophy2010
 Overall Winnaar: Nicolas D’Hondt
 Most Devoted: Jasper Simoens meeste wedstrijden
 First Girl : Maïté Colombie
 Best Runner Up: Robbe Van Hoye (eerste volledig seizoen in Europe)
 Master (+30 jaar): Marc Wantiez
 First Silver Fleet: Mauro Declerck
(in helft van de deelgenomen wedstrijden in tweede helft van de vloot geëindigd)



Beste internationale prestatie:
o IDJM 2010 3de plaats: Bart Decoutere
o YEC 2010 : 3de min 18 jaar en 10de overall: Emma Plasschaert

6. Verslag van de penningmeester en begroting 2010.
Aan de aanwezigen wordt een presentatie van de resultatenrekening en balans 2010,
samen met het budget 2011, voorgelegd en toegelicht.
Met inkomsten van 13.469 euro en uitgaven van 16.424 werd een negatief resultaat
gerealiseerd van 2.957 euro. Hierbij is inbegrepen een zware post van herstel en
vervanging van de motor van de motorboot voor de redding en begeleiding bij wedstrijden
op zee. De kosten van deze aankoop worden volledig in 2010 ten laste genomen.
Op 31 december 2010 worden de activa van de VZW ingeschat op 12.659,37 euro.
De heer Geert Teerlynck controleerde de rekeningen. Hij heeft geen opmerkingen. Verder
beveelt hij aan de bestuurders kwijting te verlenen over het boekjaar 2010.
Het bestuur is blij met de grondige controle en zal zeker rekening houden met de
gemaakte opmerkingen. Verslag van Geert in bijlage
Het budget 2011 wordt aanvaard. Totale ontvangsten worden ingeschat op 13.725 Euro en
de uitgaven op 12.258 euro.
7. kalender 2011
De activiteitenkalender wordt toegelicht.
Aandachtspunten zijn:
ó De deelname aan de wedstrijd in Torbole, ondersteund door de klasse, moet zeker
herhaald worden
ó Hernieuwde aandacht voor fysieke begeleiding en voeding is nodig, zeker bij de
nieuwe lichting jonge zeilers!
ó Sommige leden suggereren dat deelname aan de VYF wintertraining in het zuiden van
frankrijk (Hyères ?) wenselijk is
ó De klasse wenst jonge trainers mits ze een basisopleiding hebben kansen te geven bij
het begeleiden van jeugdzeilers (vrijwilligersvergoeding)!
ó Deelname en resultaten halen op het IDJM is een mooie doelstelling voor niet
geselecteerden aan YEC/WK…
ó De klasse probeert om Multimedia materiaal (filmpjes…) op haar site te zetten, oa om
de techniek bij bepaalde maneuvers uit te leggen
ó De klasse doet een oproep om meer veterans/ masters op het water te krijgen!
ó Quid U4 ?? We zullen een poging doen om Duitsers en Denen naar minstens één
wedstrijd in najaar te krijgen
Op een vraag rond het organiseren van activiteiten op momenten die beter haalbaar zijn
voor hogeschool studenten, wordt door het bestuur positief geantwoord, Voorwaarde is
wel dat deze studenten zelf met voorstellen komen rond timing.
8. Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit)
Website : moet nieuws bevatten! De klasse doet een oproep aan alle leden om teksten,
foto’s, nieuwtjes door te sturen naar de webmeester. Het bestuur zal in de mate van het
mogelijke proberen de tweetaligheid van de site te verzorgen. Dank aan Thierry De
Blieck.
Instapboot : een idee rond het makkelijk en goedkoop ter beschikking stellen van een
instapboot voor nieuwe zeilers. Voorstel wordt verder uitgewerkt met Pieter Van Laer.
Vyf organiseert een promotiecircuit met de Europe.
De instapdagen in het najaar komen te laat op het jaar: (opti)zeilers beslissen vroeger om
over te stappen.

Dank aan Pieter Van Laer voor het ter beschikking stellen van het materiaal en de
logistieke ondersteuning.
Vraagstelling rond het organiseren van een Europe circuit met medewerking van de
Franstalige federatie. FFYB laat bij monde van Thierry de Blieck weten te willen
meewerken aan zo’n project. Voorwaarde voor de klasse is wel dat er actieve jonge
wedstrijdzeilers zijn (opti, spirou, ...), die aanspreekbaar zijn voor een dergelijk initiatief.
Tijdschriften: Varen, yachting Sud, ... : teksten en foto’s zijn altijd welkom. Artikels in
deze magazines zijn een uitstekend uithangbord voor de klasse!
Zichtbare aanwezigheid bijvoorbeeld bij U4 bij de twee wedstrijden in het najaar is vereist
...
11. Kwijting van de bestuurders over 2010
De Algemene Vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
12. Verkiezing nieuwe leden Raad van Bestuur
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Frans Van Pelt
(hernieuwing), Dirk Declerck (hernieuwing) en Bart Van Hooreweghe (hernieuwing) als
bestuurders.

13. Nazicht rekeningen 2011
Geert Teerlynck zal ook de rekeningen 2011 nakijken en hierover rapporteren in de
volgende Algemene Vergadering.
14. Varia
•

Speciale vermelding en dank aan onze sponsors, in het bijzonder Vierkant Consultants,
3Hoog en Möbius !

•

Oproep naar kandidaat afgevaardigden van de (jeugd)zeilers om zich te melden bij het
bestuur!

•

Bijzondere dank aan…
 Dirk de Materiaalmeester
 Thierry de webmeester
 Pieter Van Laer voor de hulp bij het VYF circuit
 Christine onze blogster
 VVW Inside
 En … alle ouders!

Verslag : Herman Vanhoutte

