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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 1 Mei 2010 (Oostende)
Aanwezigheden :
Effectieve leden :
1. Idris Abidi
2. Maité Colombie
3. Mario Colombie
4. Margot Declerck
5. Mauro Declerck
6. Bart Decoutere
7. Nicolas D’Hondt
8. Théophane Nemoz
9. Emma Plasschaert (vertegenwoordigd door Bart Plasschaert)
10. Jasper Simoens
11. Bart Struyven
12. Elien Van Hooreweghe (vertegenwoordigd door Laura Picard)
13. Marlies Van Hooreweghe
14. Mattijs Van Hooreweghe
15. Gaetan Vanhoutte
16. Pieter Van Laer
17. Louise Weel
Volmacht :
1. Mathilde Van Laer
Bestuur:
 Dirk Declerck
 Bart Van Hooreweghe
 Frans Van Pelt
 Johan D’Hondt
 Herman Vanhoutte
Verontschuldigd:
 Maxim Teerlinck
 Geert Teerlinck
 Christophe De Blieck
 Matthias Vanwonterghem
Uitgenodigd:
 Thierry De Blieck (webmeester)

18 stemgerechtigde leden (op 35 effectieve leden)

Dagorde van de Algemene Vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter
Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester
Begroting 2010
Bespreking van de wedstrijd- en trainingskalender 2010
Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit) en verdere uitbouw van de klasse:
evaluatie
8. Ontlasting van de bestuurders over 2009
9. Verkiezing nieuwe leden raad van bestuur (de huidige bestuurders zijn nog niet aan
het einde van hun mandaat, Herman Vanhoutte en Johan D’Hondt zijn nieuwe
kandidaten)
10. Varia

1. Welkom
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.
Er wordt vastgesteld dat 18 stemgerechtigde leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd
zijn en dat er rechtsgeldig wordt vergaderd.

2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de secretaris
Het bestuur kwam 4x samen.
Belangrijkste agendapunten : wedstrijdkalender, trainingen, selecties, voorbereiding
YEC/WK, promotie klasse, budgetopvolging
Enkele resultaten :
51 Belgische boten, 295 starters in 17 nationale wedstrijden
Deelname WK : 5
Deelname YEC : 11
Emma 10de plaats !
Leden:
47
(incl. bestuurders)
Onze kampioenen :






Belgisch Kampioen 2009 : Bart Struyven
Europe Trophy 2009
o Overall Winnaar :
o Most devoted (meeste wedstrijden):
o 1 girl :
o Best runner up (eerste volledig seizoen)
o Master (+30 jaar)
o 1ste silver fleet
Beste internationale prestatie :
YEC 2009, 10de plaats : Emma Plasschaert
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4. Verslag van de penningmeester en begroting 2010.
Aan de aanwezigen wordt een presentatie van de resultatenrekening en balans 2009, samen
met het budget 2010 voorgelegd en toegelicht.
Op vraag van een van de leden herhaalt het bestuur het engagement van vorige jaren om
voldoende reserves aan te houden voor onvoorziene omstandigheden. De uitgaven zullen
maw elk jaar maximaal dienen gecompenseerd te worden door nieuwe inkomsten. Dit lukte
redelijk voor het jaar 2009. Met inkomsten van 9.998 euro en uitgaven van 11.103 euro werd
een negatief resultaat gerealiseerd van 1.105 euro. Hierbij is inbegrepen een zware post van
aankoop van een motorboot voor de redding en begeleiding bij wedstrijden en trainingen.
De heer Geert Teerlynck controleerde de rekeningen. Hij heeft geen opmerkingen
aangaande uitgaande en ingaande bewegingen, maar heeft wel enkele aanbevelingen en
vraagt om enkele rechtzettingen. Verder beveelt hij aan om de bestuurders kwijting te
verlenen over het boekjaar 2009.
Het bestuur is blij met de grondige controle en zal zeker rekening houden met de gemaakte
opmerkingen. Verslag van heer Geert Teerlynck in bijlage.
Het budget 2010 wordt aanvaard. Een belangrijke investering voor 2010 betreft de aankoop
van een nieuwe motor om degelijke redding en begeleiding op wedstrijden en trainingen
mogelijk te maken.

5. kalender 2010
De kalender wordt toegelicht. De leden worden gevraagd hun intenties om wel/niet deel te
nemen aan activiteiten zo accuraat mogelijk én tijdig door te geven om een vlotte organisatie
mogelijk te maken.
De wedstrijden die tijdens het najaar van 2010 gelden als selectiewedstrijden : Aloïs Roland
Trophy (Plate Taille), OBK (Oostende) en U4 (Roompot).

6. Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit)
Website :
Moet nieuws bevatten, vandaar een oproep aan alle leden om teksten,foto’s,
nieuwtjes door te sturen naar de webmaster. Het bestuur zal in de mate van het mogelijke
proberen de tweetaligheid van de site te verzorgen.
VYF organiseert een promotiecircuit met de Europe. In 2009 werkten 6 clubs mee. In 2010
maken slechts 4 clubs gebruik van deze promotie dag., enkel voorjaar 2010. Dank aan
Pieter Van Laer (en in 2009 ook Mario Colombie) voor het ter beschikking stellen van het
materiaal en de logistieke ondersteuning.. Meer info via www.vyf.be
Thierry Deblieck zal een soortgelijke actie promoten bij de FFYB.
Vraagstelling rond het organiseren en de juiste periode van een “instapdag” voor opti.
Tijdschriften: Varen,.... teksten en foto’s zijn altijd welkom. Artikels in deze magazines zijn
een uitstekend uithangbord.
Zichtbare aanwezigheid bijvoorbeeld bij U4.
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7. Ontlasting van de bestuurders over 2009
De Algemene Vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

8. Verkiezing nieuwe leden Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Herman Vanhoutte
en Johan D’Hondt als bestuurder.
De samenstelling van het bestuur is vanaf nu als volgt:






Bart Van Hooreweghe : Voorzitter
Dirk Declerck : Schatbewaarder
Herman Vanhoutte : Secretaris
Frans Van Pelt : Bestuurder
Johan D’Hondt : Bestuurder

9 Sluiting van de Algemene Vergadering met een dankwoord aan de oud voorzitter
Mario Colombie en een bedanking voor de vele vrijwillige medewerkers van het voorbije jaar.
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