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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING van 28 april 2012 in

Oostende
Aanwezigheden :
Effectieve leden :
• Annelies Cornelis
• Mauro Declerck
• Bart Decoutere
• Sébastien Devos (vertegenwoordigd door Daniel Devos)
• Aline D’Hondt
• Joachim D’Hondt
• Nicolas D’Hondt
• Robbert Lerno (vertegenwoordigd door Gert Lerno)
• Jasper Simoens
• Maxim Teerlinck
• Ruben Van Gelder (vertegenwoordigd door Katleen D’Hondt)
• Elien Van Hooreweghe
• Mattijs Van Hooreweghe
• Robbe en Stijn Van Hoye (vertegenwoordigd door Vera Monstrey)
• Pieter Van Laer
• Louise Weel
Bestuur:
 Voorzitter: Bart Van Hooreweghe
 Penningmeester: Dirk Declerck
 Frans Van Pelt
 Johan D’Hondt
Verontschuldigd : Geert Teerlinck
21 stemgerechtigde leden (op 42 effectieve leden)
1. Opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter
De voorzitter dankt de aanwezigen, in het bijzonder de jongeren, voor hun komst en stelt de
agenda voor. De voorzitter wijdt uit over het wettelijk kader van deze algemene vergadering
en de verantwoordelijkheid van bestuurders en medewerkers bij het organiseren van de
activiteiten van de klasse.
2. Goedkeuring van het vorig verslag van de Algemene Vergadering
Het verslag van de vergadering van 21 mei 2011 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.Activiteitenverslag
Het bestuur kwam 4x samen.
Belangrijkste agendapunten : wedstrijd- en trainingskalender, selecties, voorbereiding
YEC/WK, promotie klasse, budgetopvolging
Enkele resultaten :
• In 2011 werden 35 trainingsdagen (inclusief YEC) georganiseerd.
• 247 startboten in 16 nationale wedstrijden
4 en 6. Verslag van de penningmeester en begroting 2012
Aan de aanwezigen wordt een presentatie van de resultatenrekening en balans 2011, samen
met het budget 2012 voorgelegd en toegelicht.
Stand van de rekeningen op 1 januari 2012:
• Zichtrekening: 4.706 EUR
• Spaarrekening: 12.122 EUR
• Totaal = 16.433 EUR
Na twee jaren met een negatief saldo te wijten aan de aankoop van een nieuwe motor, was
het saldo dit jaar positief, mede door de uitzonderlijke inkomsten van sponsering. Met
inkomsten van 10.865 euro en uitgaven van 6.054 euro werd een positief resultaat
gerealiseerd van 4.810 euro. Er wordt gevraagd om het lidmaatschap aan IECU in functie
van het aantal deelnemers aan het YEC duidelijker in de balans op te nemen.
In de begroting is de post diverse goederen lager, want vorig jaar was er de aankoop van
boeien.
Het engagement van vorige jaren blijft om voldoende reserves aan te houden voor
onvoorziene omstandigheden. Het bedrag op de spaarrekening van 12.122 euro blijft relatief
als we de motorboot moeten vervangen. Een motorboot kost al snel 15.000 euro en gaat
een tiental jaar mee. Daarom stelt een één van de aanwezigen voor om hiervoor jaarlijks een
provisie van 1.500 euro aan te leggen.
Het budget 2012 wordt aanvaard.
5 Verslag van de controle van de rekeningen
De heer Geert Teerlynck controleerde de rekeningen. Hij heeft geen opmerkingen
aangaande uitgaande en ingaande bewegingen, maar heeft wel enkele aanbevelingen en
vraagt om rechtzetting voor drie facturen waarvoor de naam ontbrak. En in één geval was er
een copie ipv de originele factuur.
7 Bespreking van de kalender 2012
De selectiewedstrijd is Torbole is een goede voorbereidingswedstrijd met aansluitend een
internationale training.
Het is belangrijk om aanwezig te zijn op de United Four wedstrijden in Nederland.
Het OBK is achteruit geschoven zodat studenten met een tweede zit de kans hebben deel te
nemen aan deze selectiewedstrijd.
Op 2 juni is er weer een controle-meting en in het najaar plannen we een Team Race.
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8 Selectiewedstrijden 2012-2013 en selectiereglement
Er zijn verschillende opmerkingen ivm het selectiereglement:
• Verschillend reglement voor YEC en WK
• Verplichting om deel te nemen aan de helft van alle reeksen
• Logaritmische functie
• Aantal deelnemers niet per reeks tellen, maar aantal deelnemers voor de wedstrijd
• Twee selectiewedstrijden is te weinig
Het bestuur besprak de opmerkingen en kwam tot de volgende bevindingen:
• minder selectiewedstrijden en -meer buitenlandse met grote vloten, in het bijzonder
voor WK:
• selectiewedstrijden moeten haalbaar blijven ook wat betreft de verplaatsingen en
reiskosten
• de teneur bij het bestuur en zeilersvertegenwoordiging is eerder om meer keuze te
laten aan de zeilers ipv het aantal wedstrijden voor WK te beperken.
• Slechts de 70% beste reeksen tellen mee, je moet ze maw sowieso niet alle varen,
• voor WK laten we de 50% regel vallen; wie supergoed is en in enkele reeksen
voldoende punten haalt hoeft zo niet overal present te zijn
• de Open Week biedt mogelijkheden aan goede zeilers om zich te plaatsen ook al
hebben ze onvoldoende selectiewedstrijden kunnen varen om voldoende punten bij
elkaar te garen
• geen logaritme bij berekening : iedereen houdt aan de logaritme-formule en vindt de
achterliggende logica correct; de formule heeft in het verleden zijn waarde bewezen
• dnc wel meetellen in berekening: daar was bijna iedereen mee akkoord, maar werd
toch als tegenwerping geformuleerd dat dit laten wegvallen de druk zal verhogen op
zwakkere zeilers om bij moeilijke omstandigheden toch uit te varen (er kunnen ‘veel
(meer)’ punten gewonnen/verloren worden), wat uit veiligheidsoverwegingen niet
wenselijk is
Beslissing van het bestuur: Het wegvallen van de 50%-regel voor WK wordt vanaf 2013
toegepast in het selectiereglement en rondgestuurd aan de leden.
9 Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit) en verdere uitbouw van de klasse:
evaluatie
•
•
•

Voor overstappers zijn instapboten te huur via Pieter Van Laer.
Het europe vyf circuit gaat enkel door in het najaar.
o Instappen van recreatieve zeilers
o Via Bloso
We zijn te weinig aanwezig op het Galgenweel

10 Kwijting van de bestuurders voor 2011
De Algemene Vergaderging geeft kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2011.
Waarvoor dank
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11.
Verkiezing eventuele nieuwe leden raad van bestuur en
“zeilersvertegenwoordiging”
Niemand van de huidige bestuursleden is einde mandaat of ontslagnemend. Er zijn nu vijf
bestuurders en we mogen tot zeven gaan. Katleen D’Hondt en Gert Lerno worden als
nieuwe bestuurder verkozen.
Nicolas D’Hondt en Mattijs Van Hooreweghe worden verkozen als
zeilersvertegenwoordiging.
Geert Teerlinck wordt opnieuw aangeduid als controleur der rekeningen
Varia
De informatie op de website komt vaak te laat.
Er bestaat een facebook groep onderhouden door de zeilers zelf
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