EUROPE CLASS BELGIUM vzw

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 22 MAART 2009 (OOSTENDE)
1. Aanwezigheden :
Effectieve leden :
1. Jessica de Laet
2. Bart Decoutere
3. Mario Colombie
4. Maité Colombie
5. Bart Struyven
6. Margot Declercq
7. Marlies Van Hooreweghe
8. Mattijs Van Hooreweghe
9. Elien Van Hooreweghe
10. Idris Abidi
11. Nicolas D’hondt
12. Emma Plasschaert
13. Bo Crombez
14. Ewoud Pylyser
15. Maxim Teerlynck
16. Gaëtan Vanhoutte
17. Théophane Nemoz
18. Timothée Deplasse
19. Marc Wantiez
20. Louise de Negri
21. Yves de Negri
Bestuur :
 Bart Van Hooreweghe
 Dirk Declercq
 Thierry De Blieck
Verontschuldigd :
 Frans Van Pelt (bestuurder)
Volmacht
1. Mario Colombie voor Katrien Coppieters

22 stemgerechtigde leden (op 28 effectieve leden)
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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 sekretaris
4. Verslag van de penningmeester
5. Begroting 2009
6. Bespreking van de wedstrijd- en trainingskalender 2009
7. Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit)
8. Feedback van het seminarie in Duitsland rond metingprocedures
9. Ontlasting van de bestuurders over 2008
10. Verkiezing eventuele nieuwe leden raad van bestuur (ontslag Thierry De Blieck; de
resterende bestuurders zijn nog niet aan het einde van hun mandaat)

3. Welkom
De Voorzitter dankt de aanwezigen, in het bijzonder de jongeren, voor hun komst en stelt de
agenda voor. Er worden geen agendapunten vanuit de leden toegevoegd.
Er wordt vastgesteld dat 22 stemgerechtigde leden (op 28 effectieve leden) aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat rechtsgeldig wordt vergaderd.

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

5. Verslag van de secretaris
De secretaris schetst beknopt de voorbije werking van het bestuur. Er werd dikwijls per mail
overlegd.
Drie vergaderingen werden georganiseerd te Gent.
De belangrijkste
aandachtpunten en realisaties waren de wedstrijd- en trainingskalender, de voorbereiding en
evaluatie van het YEC, de afronding van de statuutswijzigingen, budgetopvolging,
samenwerking Nederland, opvolging van de website.

6. Verslag van de penningmeester en begroting 2009.
Aan de aanwezigen wordt een copie van de resultatenrekening en balans 2008 samen met
het budget 2009 overhandigd en toegelicht.
Op vraag van een van de leden herhaalt het bestuur het engagement om de reserves aan te
houden voor onvoorziene omstandigheden. De uitgaven zullen maw elk jaar dienen
gecompenseerd te worden door nieuwe inkomsten.
De heer Geert Coppieters controleerde de rekeningen. Hij heeft geen opmerkingen.
Het budget 2009 wordt aanvaard.
De heer Teerlynck wordt aangesteld om de rekeningen van 2009 te controleren en hierover
te rapporteren aan de AV in 2010.

7. Wedstrijd- en trainingskalender 2009
De wedstrijd-en trainingskalender wordt toegelicht, inclusief de inspanningen om ook de
fysieke ontwikkeling te begeleiden.
De leden worden gevraagd hun intenties om wel/niet deel te nemen aan trainingen zo
accuraat mogelijk én tijdig door te geven om een vlotte organisatie mogelijk te maken.
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De wedstrijden die tijdens het najaar van 2009 gelden als selectiewedstrijden : Aloïs Roland
Trophy (Plate Taille), OBK (Nieuwpoort) en U4 (Roompot).

8. Promotie van de klasse (o.a. VYF Europe circuit)
Vyf organiseert een promotiecircuit met de Europe.
In een zestal clubs zullen
geïnteresseerden de Europe kunnen testen onder de deskundige begeleiding van Wannes of
Pieter Van Laer. Van Laer Yachting zorgt voor 6 zeilklare Europes. Mario Colombie zorgt
voor logistieke ondersteuning en voor een vlot en veilig verloop ter plaatse. Meer info via
www.vyf.be

9. Feedback van het seminarie in Duitsland rond metingprocedures
Mario Colombie nam deel aan een internationaal seminarie rond de metingprocedures in
Duitsland. Dit seminarie bleek zeer leerrijk. De Belgische klasse beschikt dankzij de
inspanningen van Frans Van Pelt over goed materiaal om metingen in ons land uit te voeren.
Het voorstel om de metingen voor YEC en WK voorafgaand aan deze kampioenschappen
door de meters uit de deelnemende landen zelf te laten uitvoeren, en zo tijd te winnen en
verrassingen ter plaatse te vermijden, bleek niet haalbaar.

10. Effectieve leden
De kandidaat-leden worden allen als effectieve leden aanvaard :
Emma Plasschaert, Elien Van Hooreweghe, Ewoud Pylyser, Maxim Teerlynck, Gaëtan
Vanhoutte, Bo Crombez, Théophane Nemoz, Cyriac Wantiez, Louise De Negri, Mathilde Van
Laer

11. Ontlasting van de bestuurders over 2008
De Algemene Vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

12. Verkiezing nieuwe leden Raad van Bestuur
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder:
De Blieck Thierry, Acacialaan 14, 1320 Nodenbais
Niemand stelde zich kandidaat als nieuwe bestuurder.

(Verslag : Bart Van Hooreweghe)
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