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De schipper aan het woord

Beste leden,
Nu het nieuwe jaar al enkele dagen oud is, ben ik misschien wel
wat laat met mijn nieuwjaarswensen. Maar ze zijn daarom zeker
niet minder gemeend.
Ik wens jullie allen het allerbeste voor het jaar 2012. Veel
watersportplezier en boven alles een goede gezondheid voor de
hele familie ! Zij die hier in het verleden mee sukkelden, weten
heel goed hoe kostbaar die goede gezondheid kan zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat velen onder jullie willen weten waar we
nu bijna één jaar na de oprichting van onze vzw MAW Brabo
staan. Het is mijn intentie om jullie daar in detail over te briefen
gedurende de komende Algemene Vergadering (A.V.). Belangrijke
topics als beheer van onze cafetaria’s en onze werven, werking
van de Raad van Bestuur, inzet van onze leden in alle takken van
onze vereniging maar ook hot onderwerpen als vrijwilligerswerk in
de vzw, de financiële toestand van de club en het hoe en waarom
van onze uitgaven zullen op de korrel genomen worden.
Graag tot op de A.V.
Guido

Woordje redactie
Onze oproep in het vorige Brabooke heeft zijn effect niet gemist. Dankzij uw
inbreng slagen we erin een volwaardig clubblad op uw deurmat te droppen.
Graag meer van dat zodat we niet droogvallen.
Reisverslagen zijn héél welkom maar om praktische redenen moeten we
hiervoor uitwijken naar onze website waar we uw verhaal integraal kunnen
publiceren. Zo kan iedereen genieten van uw noeste arbeid , aangevuld met
uitnodigende foto’s.
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Het Sleutelshof

Het "Sleutelshof" werd gebouwd op de "Sleutelhille", een van de vele potaarden
verhevenheden waartussen de Schelde haar weg naar de zee had gezocht.
Stroomopwaarts ervan lag een visgrond "Anckergront" genaamd en
stroomafwaarts lag een andere, tot aan de kerk van Burcht, de "Crabgront".
Stroomafwaarts, voorbij het sluisje van de vandaag zwaar vervuilde Zwaluwbeek,
staat het Sleutelshof dat in 1572 nog de "Leguit" genoemd werd. Het gebouw
zou stammen uit de 17" eeuw.
Eigenaars waren: de weduwe van Jan Broers, daarna de zoon Michiel (1572/81)
en in 1650 was dat Thomas Broers. Daarna Jeremias en Salomon Cockx.
Frans van Pruyssen gaf het goed in 1678 aan zijn zoon Jan Steven. In 1679 was
het verpacht aan een zekere Christiaan de Rijck.
Eind 1715 erfde de dochter Maria Anna van Pruyssen het goed en na haar dood
werd de dochter Theresia Filippina Cobbé eigenares van het hof. Haar
erfgenamen verkochten het in 1788 aan Judocus Hubertus Pelgrom de
Breuseghem.
In 1803 bekwam een van de dochters, Theresia Carolina, gehuwd van
Garneren, het goed. Na haar dood werd het verkocht aan de familie Bosschaert
de Bouwel.
In de 20e eeuw was het in het bezit van Florent De Cock. Deze hield streng
toezicht op zijn omliggende akkers. Wie betrapt werd in het koren of bij roven van
enkele rapen, mocht zich minstens aan een paar oorvijgen verwachten of een
klacht bij de plaatselijke veldwachter.
Het Sleutelshof is nu Militair Domein sinds de Duitsers er in 1941 beslag op
legden (veel militairen zijn er heden ten dage niet meer te zien, het terrein wordt
gebruikt voor opslag van materiaal). In de tweede wereldoorlog waren de
weidegronden rond de Zwaluwbeek verboden terrein omdat de Duitsers er een
imitatiekerk van Burcht hadden opgetrokken. Op de grond waren ook een aantal
gecamoufleerde zeildoeken schijven gemaakt, die petroleumtanks moesten
voorstellen, ter misleiding van de geallieerde vliegtuigen.(tekst vrij uit
HOEKSKES & KANTJES van Burcht, Zwijndrecht en Sint-Anneke van G.K.
Kockelberg)
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Bestuursmededelingen

Lidgelden
Vergeet niet uw lidmaatschap voor 2012 tijdig te hernieuwen .

Verkiezing nieuw leden voor de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering voor de leden zal doorgaan op zo 22 Jan 12 te 1400
hr.
Er zal overgegaan worden tot verkiezing van enkele te begeven mandaten in de
Raad van Bestuur.
Na een overgangsperiode van één jaar blijkt een dringende behoefte te bestaan
om enkele sterk-geëangageerde leden toe te voegen aan de RvB.
Deze mandaten, met hun specifieke functieomschrijvingen zullen het voorwerp
uitmaken van een aparte Brabo-Flash, dewelke u tijdig zal toegestuurd worden.
Let wel, bij gebrek aan kandidaten effectieve leden kunnen ook toegetreden
leden hun kandidatuur stellen. (art 26 statuten)
Uw aanwezigheid op de Algemene vergadering wordt ten zeerste gewaardeerd,
het is ook het moment waarop u mee kan beslissen over de toekomst van onze
club.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn kan u steeds een volmacht geven
aan een ander effectief clublid dat wel aanwezig zal zijn.

ELKE STEM IS ER EEN !

Achteraan in deze uitgave is een volmachtformulier te vinden dat u kan
gebruiken.
Alleen effectieve leden, die hun lidgeld betaald hebben, kunnen zelf of per
volmacht deelnemen aan de verkiezingen.
Maximaal 2 volmachten per effectief lid.
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Brevetuitreiking Jeugdduikers

Nu het openwaterseizoen voor de jeugd wegens het koude water volledig
afgesloten is, was het tijd om de prestaties van onze jeugd te vieren. Hoe kon dit
beter dan met een officiële brevetuitreiking. Immers zo’n Dolfijntje, de benaming
van een jeugdduikbrevet, moet je verdienen door een jaar lang actief deel te
nemen aan de zwembadtrainingen en door voldoende goede openwaterduiken
uit te voeren. En daarbij vergeten niet veel plezier te maken.
De brevetuitreiking was ook een leuke kans om kennis te maken met ons
clubhuis te Burcht. Als duikers hebben we daar immers bijna geen contact mee
en is het voor vele duikertjes en ouders een onbekende plaats. De kennismaking
met het gebouw, de barploeg en de koks verliep zeer goed en op het einde van
de avond was iedereen het eens dat dit een goed estblishement was. Dank je
wel aan de aanwezige ploeg!
Op zaterdag 12 november streken we dus met meer dan 50 personen neer in
Burcht. Om het een beetje ludiek te houden begonnen we met een kwis. De
onderwerpen varieerden van duikregels, over filmmuziek naar onderwaterleven.
Tijdens de doerondes konden de deelnemers kennis maken met het clubhuis en
omgeving. De verschillende rondes leverden elk hun winnaars op, want als
jeugdduikers zijn we altijd winnaars.

Na het bekijken van een fotomontage was de tijd gekomen om te genieten van
een avondmaal bereidt door onze kok Jan. En genieten was het. De jeugd werd
er zowaar stil van. Ook het geluidsniveau van de de ouders en de begeleiders
zakte toen de steaks op tafel kwamen.
Met onze buiken vol brak het moment van de avond aan: de uitreiking van de
brevetten. Iedere jeugdduiker kreeg onder luid applaus zijn Dolfijntje en een
zakje met hebbedingetjes. Ook de lesgevers en helpers, allemaal vrijwilligers,
kregen een applaus van jeugd en ouders.
-7-

Daarna gingen we voor tot in de, voor onze jeugd, late uurtjes. Maar we gingen
niet weg voordat we een groepsfoto met alle aanwezigen gemaakt hadden.
Allemaal vonden we het een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is.
Volgend jaar?
Patrick Van Hoeserlande - Jeugdduikschoolleider
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Samenvatting agendapunten vorige bestuursvergaderingen
VZW :
Is een feit sinds 16 Mar 11 (Stbl 28 Mar 11). Vanaf dan zijn we zelf
verantwoordelijk voor zowat alles wat er zou kunnen misgaan.

BESTUUR :
(Raad van Bestuur – RvB) Zoals uitgelegd op de Algemene Vergadering van 23
Jan 11 zijn we gestart met een beperkt aantal bestuursleden.
Ondertussen zijn er al wijzigingen. Eén ontslag : van de SportCo, Van
Hoeserlande. Dat werd binnen de RvB opgevangen.
Ook werden enkele vaste medewerkers gemandateerd om de RvB bij te staan.
(zie verder)
Uitgavenpolitiek : moet op punt gesteld worden, de clubkas is geen bodemloos
vat, waarin naar hartelust kan gegraaid worden.
Daarom dringend gevraagd : een materiaalmeester. Die is verantwoordelijk voor
gàns het clubpatrimonium, dwz alles wat ooit door de club is aangekocht
geweest en nog aangekocht zal worden. Een functie die even belangrijk is dan
die van schatbewaarder. Wie van onze leden (m/v) gaat die uitdaging aan ?
Feestbestuurder m/v: ook een belangrijke functie die nog open staat.

BRABOOKE
Na een onderbreking van meer dan een jaar krijgt ons clubblad een nieuwe start.
De redactie wordt nu verzekerd door Ann Van Leemput, aangesteld door de
RvB.
Art’s, formaat A5, worden ingewacht bij redactie@mawbrabo.be

WERF BURCHT :
Electriciteitskasten zijn allemaal geplaatst, nog enkele aansluitingen.
Achterwand houten loods moet nog verstevigd worden.
De botenstop blijft gehandhaafd. Max capaciteit op de werf : 70. Een wachtlijst
werd samengesteld. Tot hiertoe hebben zich gemeld : Steenhuyse en Helsen.
Als er minder dan 70 boten bovenkomen, kunnen de open plaatsen toegekend
worden aan de wachtlijst.
Verzekeringen : àlle schepen op de werf moeten verzekerd zijn.
Liggelden : àlle verschuldigde liggelden moeten betaald worden.
Tegen enkele hardleerse leden worden maatregelen genomen.
Door de RvB aangesteld als werfmeester : Günther Reyns.

STUIVER :
De kandidaat-koper heeft het voorschot betaald maar heeft daarna afgehaakt.
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Het schip staat opnieuw te koop : € 29500, bootkar : € 2500. Voor meer info : zie
affiche’s kantine en website www.mawbrabo.be.

KANTINE BURCHT
De problemen ivm de voedselinspectie zijn opgelost. De nodige investeringen
werden gedaan en het beheer wordt nu verzekerd door Eddy Vermeylen,
aangesteld door de RvB. Het feestje einde-vaarseizoen was alvast een succes.
Het Oudejaarsfeest is in voorbereiding. Met de vrijwillige hulp van een lid, onze
persoonlijke Chef Jan, zal dit ook weer hoog scoren.
Onderhoudswerken : ons clubgebouw staat daar nu 30 jaar. Het werd indertijd
opgetrokken uit recupmateriaal dat toen zelf ook al zo oud was !
Momenteel worden offerte’s bekeken tot vervangen van de ramen.
Voorlopig worden de grootste kieren en trekgaten gedicht en daar waar nodig
thermostaatkranen geplaatst om het energieverbruik terug te dringen.
Dit is een post die de club geld zal kosten !

WERF WUUSTWEZEL
De werkploeg « Onze Plas » blijft ijverig bezig :
aanleggen nieuw terras, afwerken keuken, versteviging buitenwand, beheersing
groen. Het begint er opnieuw uit te zien zoals het vroeger was en dit dank zij de
inzet van een handjevol medewerkers.
Door de RvB aangesteld als werfleider WW, Jo Van Rijckeghem, en als
beheerder kantine, Ina Ghyselinck.
Bekijk ook de foto’s van de werken op onze site.
Donkere wolken : de inbrakenplaag. Al wat niet te zwaar of te heet is wordt,
ondanks alle inspanningen, met de regelmaat van een klok gestolen.
Politiek : het Vlaams Belang heeft in zijn plaatselijk info-blad het gebruik van de
plas, door Brabo, gehekeld. De RvB heeft gereageerd met een recht van
antwoord.
SPORT- KLEINZEILERIJ
De SportCo, Marc Goovaerts, is met een aantal jeugdige vrijwilligers een
kippestal gaan afbreken en heeft de opbrengst ervan in de clubkas gestort.
Op die manier vloeit er van de club-investeringen toch nog een beetje terug in
kas en konden zonder veel pijn twee sportboten aangekocht worden.
Zelfbedruiping wordt door de RvB ten zeerste gewaardeerd.
SPORT- KAYAK EN SURFEN
Kayak en surfen liggen op apegapen. Oproep : wie steekt dat terug in gang ? Het
(duur) materiaal is voorhanden !
AGENDA
Eindejaar : 31 Dec 11, details, affichering en website
Algemene Vergadering + receptie : zo 22 Jan ’12 te 1400 hr

Jan Van den Bossche - Secretaris
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Koken op Brabo
Zorg voor een hartverwarmende vuurbron.
Neem een royale portie levensvreugde als fond.
Ontbeen de hindernissen en ontpit de conflicten.
Meng ze met een dosis moed en vertrouwen.
Klop de tegenslagen op tot opportuniteiten.
Zeef de verwachtingen en voeg ze toe met creativiteit.
Overgiet het geheel met een relativerende humorsaus.
Vermijd koekjes van eigen deeg en gebakken peren.
Geniet er elke dag van met al je zintuigen.
Denk niet aan je lijn want je zal voortdurend
voor anderen in beweging zijn...
Jan KOK

Volgende editie / Koken op de boot
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Zeilcursussen te Wuustwezel
Dit jaar zal er naar aloude gewoonte weer cursus gegeven worden te
Wuustwezel. Er zijn dit jaar twee cursussen, namelijk Optimist 1’graad voor de
kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2004 en de cursus Zwaardboten 1’
graad voor iedereen die geboren is vóór 1 januari 2000.Wel dien je in het bezit te
zijn van een zwembrevet van ten minste 50 meter of voor de kinderen een
verklaring van de ouders waarin zij verklaren dat hun zoon of dochter voldoende
kan zwemmen om de cursus te volgen. Wanneer je na het volgen van de cursus
slaagt in het examen, kom je in het bezit van een internationaal zeilbrevet. Dit
alles gaat door op volgende dagen : zaterdag 12 mei, donderdag 17 mei tot en
met zondag 20 mei, zaterdag 26 mei, om te eindigen met het examen op zondag
27 mei. Het uitreiken van de brevetten is voorzien op zaterdag 2 juni. De
deelname aan dit alles kost wel iets, en wel het volgende : voor de Optimisten is
dit voorzien op 50 Euro en voor de zwaardboten is dit 70 Euro. Je dient je echter
wel op tijd in te schrijven om ons de kans te geven om alles degelijk te kunnen
organiseren, en wel vóór 15 april.

Ondergetekende schrijft in voor volgende cursus
Naam en voornaam

Geb datum

Optimist of
zwaardboot

totaal

Prijs

………..

Naam en handteken
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Zeilkamp Oostende

Een verslag van Stien over het kamp vorig jaar.
Vandaag is het zondag 10 april . Na een lange (warme) autoreis komen
we aan in Oostende .We rijden voorbij de spuikom,wat doet me dat
goed. We komen aan in onze slaapplaats. Er zijn al wat mensen,wat heb
ik deze personen toch gemist!Ik pak mijn bagage uit. We spelen nog wat
spelletjes en praten nog. Na een goede nachtrust staan we op
,eten,smeren boterhammen en vertrekken naar de spuikom. We
herhalen wat theorie,en gaan daarna het water op. Na een tijd
zeilen,gaan we eten. We genieten van onze heerlijke soep die de
begeleidsters hebben gemaakt. Iedereen praat over zijn zeilervaringen,of
wat anders. Daarna gaan we ‘Sjotterkassen’ ,daar genieten wij (de
jeugd) met volle teugen van. We gaan terug op het water,en om 16.00 u
leggen we aan en tuigen we af. Samen trekken we de (zware) 420 naar
boven. Dan douchen en even later vertrekken we terug naar het verblijf.
Vanavond eten we vis met spinazie. Heerlijk. We doen nog een activiteit
en gaan dan slapen. Vroeg opstaan en vandaag gebeurt alles hetzelfde
als gisteren. Er is wel wat meer wind. We gaan om 17.00 u naar de
verblijfplaats . Het eten was (weer) heerlijk. We gaan weer slapen,en de
volgende dag volgt dezelfde dagplanning. En zo gaat de week snel
voorbij. Vandaag is het zaterdag. Het examen. De 420’s
(Maarten,Kurt,Bavo,Dago,Vincent en Jens) doen hun schriftelijk theorie
examen ,voor de ene wat moeilijker dan de ander. De mirror (Stien) doet
haar theorie examen mondeling. De optimist (Yaron) doet ook zijn
theorie examen mondeling. Als iedereen klaar is beginnen we individueel
aan de knopen,dat gaat al een stuk vlotter. Dan leggen we onze boten in
het water,en doen we examen pedellen. Daarna tuigen we onze boten
op en gaan we zeilen. We gaan vooruit,maar snel kan je het niet
noemen. We maken toch ons examen af. Het is fuif en de sfeer zit er dik
in. We gaan slapen en ‘s morgens staan we terug op en maken we de
koffers en kuisen op. We vertrekken naar de spuikom ,bekijken de
(prachtige) filmpjes en wachten op de ouders. Daarna eten we lekker
bbq. Moe,maar toch gelukkig ga ik naar huis. Dit was weer een geslaagd
zeilkamp.

Stien
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Zeilen Oostende 2012

Ook volgend seizoen gaan wij Oostende weer onveilig maken, dit niet enkel met
onze zeilers maar vanaf 2012 kunnen er ook surfers en kajaks meegaan. Indien
er jongeren zijn die een weekje willen kajakken kunnen die vanaf volgend jaar
eveneens mee. Ook een combinatie zeilen,surfen of kajakken hoort eveneens tot
de mogelijkheden. Dit dient dan wel eerst eens besproken te worden. En dit voor
al onze jeugd tussen 8 en 18. Voor het zeilen dien je wel in het bezit te zijn van
een zeilbrevet. Dit jaar zal er weer gezeild worden met Optimist, Mirror, Kadet,
420. Dit alles gaat door van zondag 01 april tot en met zondag 07 april 2012.
Om alles vlot te kunnen organiseren moet je tijdig ingeschreven zijn, en dit voor
01 maart met bijgevoegd inschrijvingsformulier. Wat zijn de kosten voor dit alles?
Voor deze week betaal je 150 €. In de prijs is alles inbegrepen behalve het
transport naar Oostende en terug. Iedereen wordt verwacht op zondagavond. En
dit om enkele praktische redenen. Graag had ik ook Uw e-mail adres gekregen
en dit om verdere afspraken te maken.
Inschrijvingsstrookje te bezorgen aan
Goovaerts Marc Kloosterstraat 82 2990 Wuustwezel.
Betalingen moeten gebeuren op volgend rekening NR 979-0696675-26 op naam
van Goovaerts Marc met de vermelding: watersportkamp 20102en naam van de
deelnemer(s). Betaling geld als bevestiging van inschrijving en pas na ontvangst
is de inschrijving definitief.

Ik ondergetekende …………………………..schrijf hierbij volgende kinderen in
voor het watersportkamp te Oostende.
Naam en voornaam

Geboorte datum

Jongen/mei
sje

……………………………

………………

………

……………………………

………………

………

……………………………

………………

………

Ik betaal hiervoor de som van ….X 150 = …..Euro
Naam en handtekening.
E-mail adres: ………………………
Tf nr: ………………………………
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Spreuken

Voor Pampus liggen
Dit gezegde is geboren in de Zuiderzee (ijzelmeer)
Pampus was ooit een ondiepe geul voor de ij-monding in het zuiden van de
Zuiderzee. Door eb en vloed bewegingen slibde de geul langzaam dicht en
vormde een ondiepte. In de tijd van de VOC vormde Pampus een hindernis voor
de schepen die hun handelswaar naar Amsterdam wilden brengen , deze
schepen konden door hun grote diepgang Pampus niet passeren. Het wachten
op minder diepe schepen om de lading in over te laden kon soms dagen duren.
Gedurende die tijd vermaakte men zich aan boord vooral met drinken. De
uitdrukking” voor Pampus liggen” wijst nog steeds op een dronken of laveloze
staat.

Afwimpelen".
Vlootmanoeuvres werden vanaf het admiraalsschip met vlaggen gestuurd. Het
herroepen van een actie of beeindiging van manoeuvres werd met een
specifieke wimpel "afgewimpeld".
Bakzeil halen".
Een zeil staat bak als de schoot aan loefzijde vast staat en de wind van de
verkeerde kant in het zeil valt. Bakzeil halen is de zeilen zo brassen (de ra in de
windrichting zetten) dat de wind er van voren inkomt en het schip dus stil blijft
liggen of achteruit gaat. "To back the sails".
- Terugkrabbelen.
Botvangen".
Indien bij het roeien door een onhandigheid de riem niet op het juiste moment in
het water komt vangt men bot. De riem wordt door de snelheid van de roeiboot
uit de handen gerukt en men slaat achterover. De letterlijke betekenis is over de
bodem krabben. Bot is slib. Daar heeft platvis (bodemvis) als bot, tarbot en de
reus onder de botten, heilbot, de naam aan te danken.
- Geen succes hebben.
- Een verzoek niet ingewilligd zien.

"Botvieren".
Van het Franse "bout". Men sprak ook wel van bot geven. Een touw - tot het
einde - laten aflopen, speciaal gezegd van de ankertros. Het vieren of botvieren
werd ook wel schaken genoemd [NW].
- De vrije teugel laten; vrij spel laten.
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Bij de vleet".
Van Dale spreekt over het "geheel van uitgeschoten haringnetten van een schuit,
90 tot 150 netten elk van 31,5 m lengte, door breels [tonnetjes] drijvende
gehouden en als een gordijn in het water staand". Met de vleet kon veel haring
ineens worden gevangen.
- In overvloed.

Dat is een kink in de kabel".
Een kink in de kabel is een valse (verkeerde, of te korte) slag of draai in een lijn,
tros, ketting of staaldraad. Het woord zou komen van krink (kreuk). Een lijn met
een kink loopt vast in het blok (katrol). Wanneer vanwege harde wind zeil
gestreken moet worden en dat door de kink niet lukt, kan een gevaarlijke situatie
ontstaan.
- Stagnatie in de voortgang.
- Er zijn moeilijkheden gerezen, er is iets verkeerd gegaan.

De borst nat maken" ook als "Zich de borst nat maken"
Met flinke zeegang en verkeerde wind moesten zeilschepen gehalsd worden. De
mannen stonden in weer en wind aan de braslijnen, geitalies, toppenanten,
halslijnen en schoten, of moesten uitenteren op de marsera's om zeil in te
nemen. Naar huidige maatstaven een onvoorstelbaar zwaar werk, waarbij op z'n
minst je borst doornat werd. Was het niet van het water dan was het wel van het
zweet.
- voorbereiding op veel en zwaar werk of onaangename toestanden.

De wind uit de zeilen nemen" of "De loef afsteken".
Wedstrijdzeilers willen de tegenstander nog wel eens hinderen door hem de wind
uit de zeilen te nemen. De schipper manoeuvreert zijn schip zodanig aan
loefzijde van het andere schip, dat zijn eigen zeilen de wind benutten, maar
tegenhouden (afdekken) voor het andere schip. Het gebied vol luchtwervelingen
aan de lijzijde van een zeil wordt afdekkingskegel of vuile wind genoemd. De
kegel is voor-de-wind varend het grootst en kan wel een lengte van drie maal de
masthoogte bereiken.
- Iemand hinderen.

Met dank aan Jacques Dufrasne
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M.A.W. BRABO

WERFPLOEG Burcht:
Werfmeester:
Reyns

Günther

0486/395.753

Adjunct-werfmeesters:
Roelands Danny

0474/522.075
03/253.01.99

Roelands Rony

0495/769.211

Meersman Willy

0479/875.034

Stuer Kris

0479/883.828

Clubhuis:

03/252.87.10
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Formularia

VOLMACHT TOT DE VERKIEZING

22-01-2012

Ik ondergetekende …………………………………….

Lidnummer

…………………………………….

Rechtmatig effectief lid van MAW Brabo vzw voor het jaar 2012, verleen
hierbij volmacht aan :

Effectief lid

……………………………………

Lidnummer

……………………………………

om in mijn naam te stemmen tijdens de algemene vergadering.

Datum

Handtekening
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Bijdragen en vergunningen
Lidgelden vanaf 2011
Effectieve leden
Het personeel van Defensie, in werkelijke dienst of met rustpensioen, en die
ingeschreven zijn en de werkelijke bijdrage betaald hebben.
Al de personen die op 29 juni 2002 het statuut van effectief lid hadden volgens
de statuten van 15/05/1993.
Zij alleen genieten van de wettelijke rechten van de verenigingsleden.
Effectief lid
Effectief lid + partner (samenwonend)
Kinderen vanaf 10 tot en met 25 jaar
Familiekaart ( 4 pers., partner en/of kinderen )

€ 32,00 /jaar
€ 47,00 / jaar
€ 17,00 / jaar
€ 75,00 / jaar

Tijdelijke leden
Burgers die op voorstel en onder peterschap van 2 effectieve leden na een
proeftijd van 3 maanden aanvaard worden (tot een door het bestuur vastgesteld
aantal).
Tijdelijk lid
Tijdelijk lid + partner (samenwonend)
Kinderen vanaf 10 tot en met 25 jaar
Familiekaart ( 4 pers., partner en/of kinderen )

€ 60,00 /jaar
€ 81,00 / jaar
€ 28,00 / jaar
€ 130,00 / jaar

Werfgelden
Burcht
Stageld yacht per
seizoen

Noodtarief

Effectief lid
€ 2,50 /m²
Tijdelijk lid
€ 5,00 /m²
Gebruik winch + Brabovlag
€ 75,00
Mits bijdrage ad werking Club
- € 25.00
Elke bijkomende verplaatsing
€ 20,00
€ 100 per 30 dagen + werfgeld

Wuustwezel
Winterberging (mundep)
Seizoen aan de boei
Berging surfplank Wuustwezel

Effectief lid
Tijdelijk lid
Effectief lid
Tijdelijk lid

€ 25,00
€ 50,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 30,00 /j
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Cursussen en vergunningen

Surfen & Zeilen (+ init. Reggie)
all-in*
€ 85,00
Optimist
all-in*
€ 50,00
Duiken (1° ster brevet)
all-in*
€ 50,00
Kano & Kajak
all-in*
€ 50,00
Yachtschipper (te Burcht)
all-in**
€ 270,00
Vissen (clubvergunning )
***
€ 5,00 /jaar
all-in* = theorie + praktijk + huur materiaal + verzekering + inkom zwembad
(duiken)
all-in** = inbegrepen oefenkaarten + lesmateriaal
*** = maximaal 25 vergunningen

Gebruikstussenkomst
Uitrusting
Surf- en/of zeiluitrusting + zwemvest
Zwemvest
duikuitrusting

€ 5,00 /dag - € 3,00 / halve dag
€ 1,00 /dag
€ 5,00 /dag

Vaartuigen
Pedalo
Kano / Kajak
Optimist & Mirror
Caravelle - 420 - Bosun
Zeilyacht REGGI II *

€ 1,00 / 30 minuten
€ 5,00 / dag - € 3,00 / halve dag
€ 1,00 / dag
€ 8,00 / dag - € 4,00 / halve dag
WE + feestdag € 20,00 / dag
weekdag
€ 10,00 / dag

*ENKEL met aanvaarde schipper

Clubhuizen (uitsluitend voor leden)
Burcht
Wuustwezel

€ 100,00 / dag (kosten geleverde diensten)
€ 60,00 / dag (kosten geleverde diensten)
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