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EUROPE CLASS BELGIUM vzw
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING van 16 mei 2015 in

Nieuwpoort
Aanwezigheden :
Effectieve leden :
• Margot Declerck
• Mauro Declerck (vertegenwoordigd door Dirk Declerck)
• Caelan Demazière (vertegenwoordigd door Filip Demazière)
• Fanny D’Hondt (vertegenwoordigd door Christine Bingen)
• Nicolas D’Hondt
• Marie-Julie Seurynck (vertegenwoordigd door Denis Seurynck)
• Jasper Simoens (vertegenwoordigd door Christophe Simoens)
• Ruben Van Gelder (vertegenwoordigd door Kathleen D’Hondt)
• Robbe Vanhecke (vertegenwoordigd door Jeroen Vanhecke)
• Elien Van Hooreweghe (vertegenwoordigd door Laura Picard)
• Mattijs Van Hooreweghe
Bestuur:
 Voorzitter: Johan D’Hondt
 Penningmeester: Dirk Declerck
 Secretaris: Gert Lerno (verontschuldigd met volmacht aan Bart Van Hooreweghe)
 Bart Van Hooreweghe
 Kathleen D’Hondt
 Katje Van Oostveldt (verontschuldigd)
Geïnteresseerde:
 Thierry De Blieck
Verontschuldigd :
 Frederik Boone, Dirk Decoutere, Vera Monstrey, Geert Orbie, Åge Vermeersch

1. Opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun opkomst 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.
Er worden geen variapunten genoteerd.

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 28 juni 2014
Het verslag van de Algemene Vergadering van 28 juni 2014 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.
3. Activiteitenverslag door de secretaris
•
•
•
•
•

Bestuur kwam drie keer samen
Belangrijkste agendapunten: wedstrijd- en trainingskalender, selecties,
voorbereiding YEC/WK, promotie klasse, budgetopvolging
Extra vorig jaar organisatie YEC 2014 in Nieuwpoort.
46 leden (incl. bestuurders)
Enkele cijfers van 2014:
o 25 trainingsdagen zoals het jaar ervoor
o 58 Belgische boten, 203 starters in 14 nationale wedstrijden
o Nieuwpoortweek: groot succes met 27 deelnemers
o Het aantal actieve zeilers blijft stijgen
o Deelname WK in La Rochelle: 3 jongens + 1 meisje
o Geslaagde Open Week en Nations Cup (team race) in La Rochelle
o Deelname YEC in Nieuwpoort: 9 jongens en 5 meisjes
o Master Championship : 7 Belgische deelnemers

•

Presentatie van de kampioenen 2014
o Europe Trophy is een regelmatigheidscriterium om o.a. de klasse te
promoten. Het is dus niet altijd de beste zeiler die wint, maar de
regelmatigste. Deelname aan Belgische wedstrijden is belangrijk voor de
klasse.
o Het Selectieklassement is iets anders

•

Geslaagde organisatie van het YEC 2014 in Nieuwpoort
o Winst =2000 euro

•

Nieuwe werkwijze meter
o
o
o
o

Measurement Certificate niet langer jaarlijks hernieuwbaar
Persoonlijk zeilnummer geldig zolang lid van de klasse
Binnenkort actualisatie op website van de Tips & Tricks bij aankoop van
een boot
Controle-meting op 7 juni in VVW Galgenweel. Vooraf laten weten bij de
meter wat moet nagekeken worden.

4. Financieel verslag van de penningmeester
Aan de aanwezigen wordt een presentatie van de resultatenrekening en balans 2014, samen
met het budget 2015 voorgelegd en toegelicht.
BANK

31/12/14
zichtrekening
spaarrekening
kas provisie motorboot
openstaande rek te betalen
openstaande rek inkomsten

2902,02
11448,28
1500,00
0,00
0

totaal

15850,30
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INKOMSTEN
lidgelden
wedstrijden recup
kledij verkoop
inschrijving wedst & trainingen
sponsoring
promotie en drukwerk promo

1875,00
658,00
50,00
9020,40
565,00
257,20

bank intrest spaarrek
totaal

•
•
•
•

73,54
12499,14

Van de U4 ontvangen we 10 EUR per inschrijving. Niets ontvangen voor het OBK.
De post inschrijving wedstrijden en trainingen dient voor het YEC/WK en wordt bij de
uitgaven opnieuw uitgegeven
We hebben minder sponsorinkomsten dan normaal, want het meeste sponsorgeld
ging naar het YEC.
De extra inkomsten van het YEC 2014 werden pas ontvangen in 2015. De volledige
boekhouding van dit kampioenschap verliep via de KYCN.

•
UITGAVEN

bijdrage IECU
betaling wedstr
verzekeringen
bezoldiging trainers
vrijwilligersvergoedingen
onkosten motorboot
onkosten kledij (T-shirts voor deelnemers YEC/WK)
aankoop promo, drukwerk, ea
bank zicht + spaar
niet recup bedragen

-250,00
-1080,00
-283,89
-1528,33
-2789,34
-1094,62
-338,00
-2469,80
-59,43
-170,00

provisie kas motorboot

-1500,00

totaal

•
•
•

-11563,41

De trainersonkosten waren lager omdat we minder met zelfstandige trainers werkten,
maar eerder met jonge trainers op basis van een vrijwilligersvergoeding.
Ook waren er minder onkosten omdat het YEC in eigen land doorging.
In de post promotiemateriaal zit het drukwerk voor het vyf circuit en de aanmaak van
de kalenders.

Resultaat 2014

+935,73

We hebben dus na 2 jaar licht verlies een relatief goed resultaat
5 Verslag van de controle van de rekeningen
De heer Geert Teerlynck controleerde de rekeningen en heeft zijn vaststellingen per brief
aan de schatbewaarder bezorgd. Hij maakte enkele opmerkingen na controle van diverse
documenten. De opmerkingen werden ondertussen rechtgezet.
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6. Begroting 2015
Aan de aanwezigen wordt de begroting voor 2015 voorgesteld en toegelicht.
afrekening 2014

budget 2015

INKOMSTEN
lidgelden
wedstrijden recup
kledij verkoop
inschrijving wedst & trainingen
sponsoring
promotie en drukwerk verkoop

1875,00
658,00
50,00
9020,40
565,00
257,20

1800
350
0
7700
1000

73,54

75

totaal

12499,14

10925

bijdrage IECU
betaling wedstr
verzekeringen
bezoldiging trainers
vrijwilligersvergoedingen
onkosten motorboot
aankoop kledij
aankoop promo, drukwerk, ea
bank zicht + spaar
niet recup bedragen

-250,00
-1080,00
-283,89
-1528,33
-2789,34
-1094,62
-338,00
-2469,80
-59,43
-170,00

-200
-1080
-284
-1500
-2500
-1500
-275
-2000
-60
0

provisie kas motorboot

-1500,00

-1500

-11563,41

-10899

bank intrest spaarrek

UITGAVEN

totaal

We behouden hetzelfde idee als voorheen voor de begroting. We moeten wel voorzichtig
zijn, want de tubes van de motorboot zijn dringend aan vervanging toe. We hebben
hiervoor al 1500 euro als provisie opzij gezet en doen hetzelfde dit jaar. Dit zal echter niet
volstaan om de kosten te dekken. De inkosten van het YEC 2014 zullen dus nuttig kunnen
besteed worden. Het bestuur onderzoekt of de aanschaf van een occasie-boot een oplossing
kan bieden.
Om aan de stijgende kosten tegemoet te komen stelt het bestuur voor om het lidgeld met 5
euro te verhogen van 1 september 2015. Dit komt dan neer op 50 euro voor het eerste lid
en 45 euro voor het volgende zeilend lid van één en eenzelfde gezing.
7. Kwijting van de bestuurders voor 2014
De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2014.
Waarvoor dank
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7. Verkiezing eventuele nieuwe leden raad van bestuur, “zeilersvertegenwoordiging”
en controleur der rekeningen
Van de huidige bestuursleden zijn Kathleen D’Hondt en Gert Lerno einde mandaat. Dirk
Declerck nam zoals vorig jaar afgesproken het mandaat voor slechts één jaar op.
We ontvingen een kandidatuur-bestuurder van Frederik Boone en Benny De Craecker. Zij
worden verkozen voor een periode van drie jaar.
Het bestuur is nu dus samengesteld uit: Johan D’Hondt (voorzitter), Bart Van Hooreweghe,
Katje Van Oostveldt en Frederik Boone en Benny De Craecker.
Marie-Julie Seurinck wordt verkozen als zeilersvertegenwoordiger.
Geert Teerlynck wordt aangeduid als controleur der rekeningen.
8. Bespreking van de wedstrijdkalender 2015-2016
We stimuleren nationale wedstrijden op eigen water. Duits jeugd kampioenschap op het
Steinhuder Meer is een interessante wedstrijd
U4: wedstrijden op een mooi watervlak, maar het blijft onder Belgen. Soms komen Duitsers
indien nuttig voor hun selectie. De U4-organisatie is kritisch voor de Europe omdat er bij hen
geen klasse-werking meer bestaat. Voor onze klasse betekent dit een zware belasting omdat
we de rescue zelf moeten organiseren. We moeten wel zichtbaar blijven voor bvb. de
optimisten.
9 Selectiewedstrijden 2015-2016
12 en 13 september OBK Oostende
26-27 september U4 Roompot
Championat de France Hyères (29 okt – 31 okt) en de Torbole meeting worden niet
weerhouden daar ze buiten de schoolvakanties vallen.
10. Aandachtspunten




Blijvende aandacht voor fysieke begeleiding en voeding !
Jongeren eigen leertraject bij trainer aankaarten
Meer wedstrijdzeilen

11. Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit) en verdere uitbouw van de
klasse: evaluatie
•
•
•
•
•
•

Naar zichtbaarheid toe is het belangrijk om artikels voor de blog te publiceren.
Tweedehandsboten !
Facebook ?
« Instapboten » ism Pieter Van Laer !
VYF circuit: enkel najaar en nu samen met de Spirou klasse
Goed contact houden met « aanloopklassen » Spirou en Optimist ?

12. Dank aan alle sponsers, trainers en vrijwilligers
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