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Prettige feestdagen!

Ik kan de
toekomst niet
voorspellen,
maar als ik het
voor het zeggen
had,
kwam alleen
vreugde op je
pad!
én een prachtig
vaarseizoen!
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De Schipper aan het woord:
Beste vrienden, beste
watersportliefhebbers,
aan iedereen: een zalig
kerstfeest, een gelukkig
nieuwjaar en veel
watersportgenot voor 2013.
Maar wat ik jullie allen vooral toewens is een blijvend
goede gezondheid zowel voor jullie als jullie familie !
Inzet van onze leden. Waarschijnlijk hebben velen onder u al
kunnen kennismaken met onze twee gerenoveerde
cafetaria’s. Zowel in Wuustwezel als in Burcht zijn de laatste
maanden heel wat werken verwezenlijkt.
In Wuustwezel is zojuist de laatste hand gelegd aan zowel de
binnen- als buitenkant van onze cafetaria: resultaat, een
complete gedaanteverwisseling, een prachtig gelukt plaatje,
een mooi staaltje van perfecte samenwerking tussen onze
leden !
In Burcht zijn nu bijna alle oude ramen vervangen. Eveneens
een prachtig werk !
In beide locaties gebeurde alles telkens volgens een
minutieus in elkaar gestoken stappenplan, waarbij alle details
van de uitvoering van de werken duidelijk beschreven waren.
Puik werk van Eddy Vermeylen en Gunther Reys (Burcht)
alsook Jo en Ina van Rijckeghem-Ghyselinck (WW).
Op beide sites is er naast comfort en gezelligheid veel
aandacht besteed aan de grondige verbetering van de
isolatiewaarde van de gebouwen: geïsoleerd dak en wanden,
ramen met dubbel glas, maar ook de plaatsing van
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thermostatische kranen en de vervanging van een dure
elektrische verwarming door gas en... nog zoveel meer. De
renovatie van twee dergelijke gebouwen heeft de club
handenvol geld gekost maar het zorgt wel voor de nodige
garanties naar de toekomst, als we kijken naar de steeds
duurder wordende nutsvoorzieningen als gas en elektriciteit.
Het energieverbruik tot een minimum herleiden was telkens de
rode draad. Een speciale “dank u” aan alle medewerkers,
vrijwilligers en bestuursleden die zich voor deze twee
projecten ten volle hebben ingezet ! Meer nieuws hierover
verder in dit Brabooke.
Algemene Vergadering. Met de komst van het nieuwe jaar is
ook de Algemene Vergadering (AV) van onze vzw niet meer
veraf. Dit jaar hebben we die gepland op 27 Jan 2013, dus
iedereen paraat om 14:00 uur in de vergaderzaal van onze
cafetaria te Burcht. Ongeveer een uurtje later starten we dan
onze jaarlijkse Nieuwjaars drink.
Enkele functies in de Raad van Bestuur (RvB) zullen worden
opengesteld. Voor de kandidaat-bestuursleden die zowel de
nodige capaciteiten als de wil hebben om een van deze
functies op te nemen, is het nog wel eventjes afwachten. Alle
details over de AV, de opengestelde functies in de RvB en de
verkiezingsprocedure zullen binnenkort door onze secretaris
verspreid worden via een speciaal flashbericht, gericht aan
alle leden.
Lidgelden. Een belangrijke punt dat in de AV in detail
besproken zal worden, is de verhoging van onze
ledenbijdrage. Vanaf 2013 zal die pas na de AV betaald
moeten worden, praktisch gezien dus vanaf eind Januari
2013. Ik vraag jullie dan ook nu nog niets te storten. Alle
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effectieve leden die begin vorig jaar hun bijdrage betaald
hebben, zullen hun stemrecht behouden in de komende AV.
De vrijwilligers. Een veel in de mond genomen woord in onze
vzw is wel het woordje “vrijwilliger”. Daarmee wordt dan ook
steevast “de door de vzw betaalde vrijwilliger” bedoeld.
Gezien sommige speculaties hierover in de club wel eens de
pan uitvliegen, is het voor onze leden belangrijk om de hierna
volgende informatie aandachtig te lezen. Het is de RvB die
vooraf beslist welk werk voorzien is om door clubleden als
vrijwilligers uitgevoerd te worden. Het is dan ook belangrijk te
weten dat slechts een zeer klein aantal werken in aanmerking
kunnen komen voor een geldelijke vergoeding. Deze werken
zijn heel specifiek en dienen daarom ook gedetailleerd
omschreven te zijn, zodat geen misverstanden kunnen
ontstaan over het al dan niet uitbetaald worden. Het maximaal
totaal bedrag dat voor een bepaald weerhouden werk aan de
betrokken groep vrijwilligers uitbetaald kan worden, moet door
de RvB op voorhand goedgekeurd en schriftelijk vastgelegd
worden. Anderzijds is het wettelijk toegestane bedrag dat per
persoon uitbetaald mag worden, beperkt per dag en per jaar.
Als besluit kan ik onze leden melden dat een
vrijwilligersvergoeding totaal geen courante zaak is, en dat in
de toekomst ook niet mag worden !
Hoe werken onze sportsecties nu? Sinds begin 2012 kunnen
de sportsecties zelf hun uitgaven beheren en kunnen zij zelf
beslissen wat zij dit jaar maar ook de volgende jaren zullen
uitgeven. Alles gebeurt wel onder het wakend oog van de
RvB. Kortom de sportsecties zijn nu in staat om hun
toekomstig beleid zelf uit te stippelen echter wel op basis van
de strategische doelstellingen vastgelegd door de RvB.
Gewapend met deze informatie kunnen de leden nu nog meer
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dan vroeger met hun sectieverantwoordelijken overleggen
over hoe zij wensen dat het er in de toekomst in hun sectie
aan toe moet gaan.
Nood aan een feestcomité! Volgend jaar zal onze vzw drie
jaar bestaan en als club zijn we ondertussen niet zo ver meer
af van de 40. Dat is misschien een goeie reden om iets te
organiseren. Een feestcomité zou bij de organisatie van zoiets
wel erg nuttig kunnen zijn ! Wil je hierin en in andere
organisaties van de club een actieve rol spelen, alleen of met
enkele vrienden ?
Contacteer mij of de andere leden van de RvB !
Diefstallen in onze club, een ware plaag! MAW Brabo vzw
heeft in het verleden al een gedeelte van de gestolen
goederen terugbetaald. Maar deze kosten lopen hoog op. In
de toekomst moet het anders ! De beheerders van de
cafetaria’s en de coördinatoren van de werven zullen in de
toekomst maatregelen nemen en er continu op toezien dat er
zo weinig mogelijk goederen aanwezig zijn die interessant
blijken voor de dieven om mee te nemen.
Hopelijk ben je erdoor geraakt ? Er is veel maar toch heel
nuttige informatie.
Indien vragen/commentaar of zelfs kritiek dan kun je mij
gerust mailen/bellen, dan tracht ik je de juiste informatie te
geven. Ik heb dat veel liever dan dat de leden teksten
neerschrijven in forums, her en der.
Tot op de AV,
Guido
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Over Dolfijnen
Het water is al een tijdje te koud om met onze jeugd te
gaan duiken, zodat we op dit moment beperkt zijn tot de
wekelijkse zwembadtraining om onze hobby te kunnen
uitoefenen. Dit neemt niet weg dat we een beetje
nostalgisch kunnen terugblikken op een geslaagd
duikseizoen. Ondanks het kwakkelweer, waardoor we
een paar duikuitstappen moesten annuleren, hadden we
een druk programma waardoor iedereen voldoende kon
gaan duiken. Niet alleen het groot aantal duiken maakte
ons seizoen goed, ook de verschillende plaatsen waar er
gedoken werd, zorgden hiervoor. Denken we maar aan
de schoonmaakduik in de Lilse Bergen, het vele leven
aan de Oesterdam, de verzonken stad in het Zilvermeer,
… en natuurlijk onze wekelijkse duiken in de Put van
Ekeren.

Onze beginners konden hun eerste duiken beleven. De
anderen konden door de vele duiken een pak ervaring
opdoen. Soms vertaalde dat zich in bijkomende
kwalificaties. Al onze jeugdduikers kregen de kans om
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hun volgend brevet, de zogenaamde Dolfijntjes, te halen.
Sommigen zelfs hun eerste ster. Allemaal prestaties die
we graag in de kijker zetten. We delen immers de
brevetten niet uit op het moment dat ze behaald zijn,
omdat we graag hebben dat iedere jeugdduiker op zijn
ritme zijn Dolfijn behaalt. We maken er geen wedstrijd
van. Daarom gaan we de brevetten vieren op zaterdag
09 februari 2013 in het clubhuis te Burcht.
Dit jaar hebben we iets extra om te vieren. Onze
jeugdduiksectie bestaat in 2013 vijf jaar. Jawel, al 5 jaar
leren we onze jeugd op een veilige en verantwoordelijke
manier duiken. Er zijn dus al een heleboel jongeren die
zo leren duiken hebben (en we hopen dat diegenen die
niet meer in onze jeugdduikschool zijn, toch nog duiken).
Begin februari houden we onze dubbele viering. We
starten om 17u45. We zullen er zoals de vorige keer een
toffe avond van maken met een quiz, een etentje (steak
met frieten à 16 Euro voor de volwassenen en een
hamburger met frieten à 8 Euro voor de kids) en de
uitreiking van de brevetten. Als het feest is, mag
iedereen meevieren. Je hoeft dus niet bij de
jeugdduiksectie te horen om van een goed feestje te
genieten. Inschrijven kan je voor 15 januari 2013 door
een mailtje te sturen naar
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be
De betalingsmodaliteiten worden na
inschrijving meegedeeld. Tot dan?
Hoesy
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Orde in de barak!

HET SCHARRELKREEFTSYNDROOM
Een scharrelkreeft is een kreeft die om een of andere reden,
zeer onrustig begint "rond te scharrelen", geen rust vindt en
tenslotte uitgeput dood valt.
Aan de buitenkant ziet het beest er kerngezond uit, maar van
binnen is ze helemaal leeg. Ze heeft zichzelf "opgefret".
Dit is een fenomeen dat te vergelijken valt met de inhoud van
onze clubkas, momenteel nog gezond, maar steeds minder en
minder.
Om zijn leden te sparen heeft de club altijd een deel van de
btw- en SportCDef (Duisburg) verplichtingen op zich genomen.
Die toestand wordt stilaan onhoudbaar.
Investeringen in beide clublokalen en de steun aan
noodlijdende sportsecties graven een steeds dieper wordend
gat in onze geldkoffer.
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Het is al eerder gezegd in een van de vorige uitgaven van dit
clubblad: zelfbedruiping !
Het is geen gemakkelijke oefening geweest, om de lusten en
lasten van alle clubleden zo eerlijk mogelijk te verdelen.
Ieder lid van onze club moet er nu van doordrongen zijn dat
het (bijna) gratis verhaal voorgoed voorbij is.
GENODIGDEN
Onze club is geen duivenkot. Het uitnodigen van niet-leden is
wel degelijk geregeld. Hierna een uittreksel uit ons
Huishoudelijk Reglement:
15.2. Het is de leden, toegelaten niet-leden, uitzonderlijk en bij
gelegenheid uit te nodigen.
Deze genodigden mogen onder de hierna gestelde
voorwaarde aan de activiteiten van MAW Brabo vzw
deelnemen: na verplichte inschrijvingen in het Register der
Genodigden dat in beide clubhuizen ter beschikking ligt. Alleen
na inschrijving in dit register is de genodigde bij ongeval
gedekt door de clubverzekering.
15.3. De uitnodigende leden dragen de volledige
verantwoordelijkheid over het gedrag van hun genodigden.
Dit laatste wordt wel eens vergeten.
Wij zijn als club gebonden aan vzw-verplichtingen en, in het
bijzonder, gezien onze locatie op militair domein, ook aan de
militaire autoriteiten waarvan wij tenslotte op onze beurt zélf de
gast zijn.
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ONGENOEGEN
Ook al verschenen in een vorige editie:
De Raad van Bestuur van de MAW Brabo vzw, heeft zich tot
doel gesteld haar leden de beoefening van de watersport aan
te bieden aan een redelijke prijs.
Dit vereist een voortdurend afwegen van voor- en nadelen,
waarbij het algemeen belang van onze vereniging altijd voorop
staat.
U mag er van overtuigd zijn dat de leden van de Raad hun
taak naar best vermogen uitvoeren.
Mochten er desondanks toch nog klachten zijn gelieve die dan
niet te ventileren aan den toog of op een forum, maar
rechtstreeks en schriftelijk te richten aan het Bestuur, via mail,
post of de ideeënbus aan het bord Werfmeester.
Daar staat ook een schoentje. Die het past …
Het verstrekken van correcte informatie kan veel ongenoegen,
jaloezie en wrevel voorkomen.
Het bestuur doet voortdurend inspanningen om een klimaat te
creëren waar het aangenaam toeven is, en wenst dit zo te
houden.
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ADMINISTRATIE

Hieronder weer een aantal email-adressen die niet kunnen
bezorgd worden:
Fisher.Bob@hotmail.com
patjentrucker@gmail.com
Frank.Podevijn@gmail.com
wim.Cannaerts@hotmail.com
duiker@bose.be
(Verdijck Kevin ?)

Verbeteringen aan: bestuur@mawbrabo.be

Met hartelijke dank voor uw begrip en medewerking,
Jan Van den Bossche
Secretaris
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Wat reilt en zeilt er aan de plas in Wuustwezel ?
Zaterdag 19 januari 2013
Na de komst van de Sint die als eerste de vernieuwde kantine
mocht betreden laten we nu de eer aan de "3 wijzen" om onze
kantine te laten inwijden (en goed te keuren)!
Wij heten u allen welkom om onze vernieuwde locatie te
(her)ontdekken op 19 januari vanaf 1400Hr.
Wij vragen evenwel een kleine bijdrage van 2.50€ per persoon
om u eveneens een degelijk natje én droogje te kunnen
aanbieden op deze feestelijke dag!
(NIET-leden én sympathisanten betalen 1.50€ extra per
persoon)
Bijdrage te storten voor 16 januari op rekeningnummer: BE13
4099 0411 7139 op naam van Ina Ghyselinck
Zaterdag 9 Februari 2013
Lichtmis is reeds voorbij en Valentijn is op komst,
maar voor een lekker pannenkoekenfestijn en
Brusselse wafels à volonté moet je die dag op
"Onze Plas” zijn!!! (deuren open vanaf 1400 Hr)
Voor deze zoete lekkernij vragen wij een bijdrage
van 5.00€ p/p - kinderen tot 10 jaar betalen slechts 2.50€
(NIET-leden én sympathisanten betalen 2.00€ extra per
persoon)
Bijdrage te storten voor 5 februari op rekeningnummer: BE13
4099 0411 7139 op naam van Ina Ghyselinck
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Zaterdag 9 maart 2013
De winter loopt op z'n einde, de lente komt er stilletjes aan...
Vandaag offreren wij alle ingeschrevenen een smakelijke
brunch om 1100Hr. (deuren open om 1030Hr)
De prijs voor volwassenen bedraagt 15.00€ - voor kinderen tot
10 jaar: 8.00€
(NIET-leden én sympathisanten betalen 2.00€ extra per
persoon)
Bijdrage te storten voor 5 maart op rekeningnummer: BE13
4099 0411 7139 op naam van Ina Ghyselinck
Vrijdag 12 april - zaterdag 13 april - zondag 14 april 2013
De paasvakantie loopt op z'n laatste pootjes en in het water
liggen ondertussen verschillende bootjes...
Komt dat zien en proef de sfeer van het frisse lentegroen, de
aarzelende zonnestralen op het water, de vrolijke kreten van
onze jeugd!
Na het ervaren van hun eerste "optimistenkamp" bij het
overstag gaan, opkruisen, het zelfstandig kunnen op- en
aftuigen van hun bootje...of kom onze kikkervisjes tellen!
Vanaf heden is de kantine open ieder weekend (vanaf 1200Hr)
Weetje:
In de loop van de maand april zal er een dag of weekend
worden uitgetrokken om de cursisten Yachtman een hoop
"waterpret" te laten beleven te Wuustwezel, alle andere leden
zijn uiteraard ook van harte welkom!

14

Het clubschip:
Reggi II
De Reggi II staat ter
beschikking van onze
leden .
Deze zeilboot, een
Puma 23 met een
lengte van 7,90 m,
een breedte van 2,80m en een diepgang van 1,30 m en
sedert vorig jaar een nieuwe buitenboordmotor (Yamaha 9pk)
is een prima boot om zeil- en vaarervaring op te doen.
Ons clubschip, met als thuisbasis Oranjeplaat aan het Veerse
meer, ligt ter beschikking van onze leden mits een minimale
“Gebruikerstussenkomst” en onder bepaalde voorwaarden.
Het Veerse Meer is een ideaal vaargebied om zeilervaring op
te doen en om kennis te maken met de betonning en
voorrangsregels
De voorwaarden om als schipper in aanmerking te komen voor
ons clubschip, kunnen als volgt worden samengevat:
 De technische cursus volgen en een vaarpraktijk aan
boord meemaken.
 Het Algemeen Stuurbrevet bezitten of de cursus
jachtman hebben gevolgd
 GUNSTIG beoordeeld worden door het bestuur.
 Wat de gebruikerstussenkomst betreft, deze kan je
achteraan in dit Brabooke terug vinden.
Het is de doelstelling van onze club om ons clubschip te
promoten bij onze leden. Daarom organiseren we in mei/juni
2013 een initiatiedag waarbij alle kandidaat schippers welkom
zijn. Die dag zal er een technische toelichting worden
gegeven, de voorwaarden voor het gebruik worden toegelicht
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en krijgt iedereen de kans een eerste ervaring op het water op
te doen. Verdere afspraken om als schipper erkend te worden
door de club, worden dan gemaakt.
Zij die graag wensen deel te nemen aan deze initiatiedag(en)
kunnen zich opgeven op onderstaand-mailadres.
In samenspraak met de kandidaat deelnemers zullen we dan
de data van deze dag(en) vaststellen.
Vanaf heden neem ik het beheer van de Reggi II over. Na
jarenlang beheer van de Reggi II door onze Gaston Desmet,
werd mij dit gevraagd door het Bestuur. Onze Gaston heeft nu
een ander vaargenot in het verschiet.
Hierbij wil ik alvast onze Gaston bedanken voor de tijd en inzet
gedurende al de jaren dat hij de verantwoordelijkheid voor het
vaarklaar maken van de Reggi II op zich genomen heeft.
Voor wat betreft het verder onderhoud van onze Reggi II, hoop
ik te kunnen rekenen op onze schippers en leden die gebruik
willen maken van ons clubschip.
Een voorlopige lijst met werkzaamheden:
 Onderwaterschip
 Nieuwe motorstoel
 Nieuwe dieptemeter
 Grootschootval in de mast
 Schuurlijst
 Nazicht elektriciteit
 Batterijlader
 Boordlichten
 Herstel houder van reddingsboei
 Kleine schilderwerken romp
 Waterlijn bijschilderen
 Naam / thuishaven
 Verniswerken binnenboords en aan dek
 Opkuis binnenzijde
 …
Voor meer informatie, Johan Deman
tel.: 03 663 18 62 / e-mail Deman.karanos@telenet.be

16

Bezoek Schelderadarketen in Vlissingen!

Zaterdag 2 of 9 maart 2013 plannen we een bezoek met de
cursisten jachtman aan het Schelde Coördinatie Centrum te
Vlissingen.
Momenteel zijn er nog enige plekken vrij voor kandidaat
deelnemers.
Aanvang omstreeks 09u00 te Vlissingen. Normaal gezien
reserveren we de gehele dag voor dit bezoek, inclusief een
etentje bij de havenmeester te Vlissingen.
Een agenda wordt later bekend gemaakt.
Zij die graag wensen mee te gaan, gelieve zich op te geven
aan Johan Deman op het gekende e-mail adres.
Hou er rekening mee dat het aantal nog beschikbare
plaatsen beperkt is.
Voor meer informatie, Johan Deman
tel.: 03 663 18 62 / e-mail Deman.karanos@telenet.be
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Opgelet werken in Wuustwezel!

Proficiat, het resultaat mag gezien worden!

Een mooie samenvatting van de werken kan je volledig
bekijken op onze website: www.mawbrabo.be
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Bezoek van de Sint

Hoor wie klopt daar?
Vele zenuwachtige kinderen, in een overvol en lekker
warm, spiksplinternieuw formidastisch clublokaal.
Uiteraard wou Sinterklaas de facelift van ons clublokaal
ook eens bekijken. En hij moet onder de indruk zijn
geweest, want hij had waanzinnig veel cadeaus en snoep
meegenomen.
Eerst dacht Jo dat hij de Sint zijn paard had gezien
ergens in de verte, aan de kampweg. Dus, allen
daarheen... Onderweg doken de Zwarte Pieten op uit het
niets, en besprongen zij onze kleinsten als apen uit een
boom. Uiteraard hadden zij ook de Sint meegenomen
doorheen de vele regenvlagen.
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Al een geluk waren al onze kindjes braaf geweest, wat
een hele opluchting was voor de ouders. Zij waren
immers even gemotiveerd als de kleinsten, om een foto te
kunnen nemen van hun kinderen, samen met Sint en
Piet. Samen liedjes zingen en koffiekoeken met
pistolekes eten... Wat moet een mens meer hebben voor
een goed clubgevoel op een zaterdagmiddag?
Mijn welgemeende complimenten voor de organisatoren,
die iedereen zo warm en vol kindervreugde hebben
ontvangen !
Benneke
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Ondeugende
pieten gingen
evengoed op
schoot bij Sint …
in de hoop ook
een zak lekkers
te kunnen krijgen
…

De mooiste
“pietenmiet” ooit op
de plas!

Ook de
ballonnenman was
een leuke
verrassing voor
jong en oud!

21

Zeilcursussen te Wuustwezel
Ahoi,
Aan alle kandidaat zeilers,
Ook dit jaar wordt er te Wuustwezel weer een zeilcursus
ingericht voor alle kandidaat zeilers, yachting, kleinzeilerij
en jeugdzeilen.
De kandidaat jachtschippers kunnen hier ook de
basisregels van het zeilen aanleren.
Deelnemers die geboren zijn voor 01 januari 2005 nemen
deel aan de cursus OPTIMIST, 1e graad.
Volwassenen en jongeren die geboren zijn voor 01
januari 2001 nemen deel aan de cursus ZWAARDBOOT,
1e graad.
Vanzelfsprekend moet iedere goede watersporter kunnen
zwemmen, je bent natuurlijk in het bezit van een
zwembrevet van minstens 50 meter of voor de
minderjarigen een verklaring van de ouders dat hun kind
voldoende kan zwemmen om de cursus te kunnen
volgen.
Na het slagen in de examens over de leerstof van de
cursus alsook in de praktische testen, wordt je in het bezit
gesteld van een internationaal zeilbrevet.
Voor de geslaagde en geïnteresseerde deelnemers een
de cursus ZWAARDBOOT, is er ook een dag initiatie
zeilen op open water voorzien met de REGGIE II. (Af te
spreken met de schipper/lesgever)
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De cursussen gaan door op:







zaterdag 4 mei 2013 (kennismaking met de
instructeurs, de club en het materiaal, DO’S en
DONT’S, inleiding theorie en eerste ervaring op het
water (afhankelijk van de tijd en het weer)
donderdag 9 mei tot zondag 12 mei 2013 (theorie en
praktijk)
zaterdag 18 en zondag 19 mei 2013 (theorie en
praktijk)
maandag 20 mei 2013: Examens (Theorie,
schiemanswerk en vaarpraktijk)
zaterdag 25 mei 2013: Brevetuitreiking voor alle
geslaagd cursisten

Kostprijs: 50 Euro voor de cursus OPTIMIST, 1e graad.
(All-in)*
85 Euro voor de cursus ZWAARBOOT, 1e graad. (All-in)*
Wat dient U te voorzien voor het volgen van de
cursus?
Persoonlijke kledij en schoeisel die kan en mag nat
worden (liefst geen rubberlaarzen waarmee U in de tuin
werkt). Bij voorkeur, sportschoenen of zeillaarsjes.
Reservekledij .
Regen-, zeilkledij (eventueel neopreen, shorty).
Middageten, snack (4-uurtje). Er zal zeker warme drank
te verkrijgen zijn in de kantine.
Inschrijving: VOOR 1 april 2013
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Inschrijvingsformulier bezorgen aan Marc Goovaerts
(marc.diane@telenet.be) .
Inschrijvingsgeld storten op rekeningnr. 417-2030851-32
Inschrijving is voltooid wanneer het inschrijvingsformulier
en lesgeld is ontvangen door de organisatoren.
*All-in = De club zorgt voor al het nodige materiaal en
cursussen dat u nodig heeft om de cursus te volgen.
De sportsectie, kleinzeilerij
INSCHRIJVINGSFOMULIER
Ondergetekende schrijft in voor volgende cursus
Naam en voornaam

Geboortedatum Optimist of zwaardboot

Prijs

Ondergetekende schrijft in voor volgende cursus
Naam en
voornaam

Geboortedatum

Optimist of
zwaardboot

Totaal

Prijs

……………………..

Ondergetekende verklaart:
(*) in het bezit te zijn van een zwembrevet van minstens 50 m
(*) dat de minderjarige waarvoor ik teken voldoende kan zwemmen om de
cursus te volgen.
Het dragen van een zwemvest is VERPLICHT voor alle deelnemers.
Naam en handtekening.
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Vragen en ideeën? Technisch comité
Onze club beschikt over een rijk net van competente en
betrouwbare mensen (vrijwilligers), contacteer ze, vraag uitleg,
spreek ze aan opdat je tips, grieven of problemen behandeld
of opgelost kunnen worden. Indien nodig vinden ze via deze
mensen een weg naar de Raad van Bestuur.
Adjunct werfmeester
D. Roelands

0474 522 075 - 03 253 01 99

Beheerder clubhuis Burcht
E. Vermeylen

0475 847 728
vermeylen.eddy@skynet.be

Beheerder clubhuis WW
I. Ghyselinck

03 669 56 52 - 0496 787 149
jo.ina.van.rijckeghem@gmail.com

Duiken
E. Van Hooghten

03 309 17 85
eddy.van.hooghten@pandora.be

Jeugdduiken
P. Van Hoeserlande

03 385 17 10
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be

Kajak
?

?

Kleinzeilerij
M. Goovaerts

03 669 85 34
marc.diane@telenet.be

Hengelen
P. Dirix

0486 891 490
pauldirix@skynet.be

Yachting
J. Deman

03 663 18 62
deman.karanos@telenet.be
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Bijdragen en vergunningen (
Lidgelden vanaf 2012
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 / jaar
€ 47 / jaar
€ 17 / jaar
€ 75 / jaar

Tijdelijke leden = Burgers die op voorstel en onder peterschap van
een effectief lid 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 / jaar
€ 81 / jaar
€ 28 / jaar
€ 130 / jaar

Cursussen en vergunningen
Surfen & Zeilen (+ init. Reggi II)
Optimist
Duiken (1° ster brevet)
Yachtschipper (te Burcht)
Vissen (clubvergunning ) per jaar

all-in*
all-in*
all-in*
all-in**
***

€ 85
€ 50
€ 50
€ 270
€5

all-in*

= theorie + praktijk + huur materiaal + verzekering + inkom
zwembad (duiken)
all-in** = inbegrepen oefenkaarten + lesmateriaal
***
= maximaal 25 vergunningen
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Werfgelden (geldig voor 2012, aanpassing 27 januari 2013)
Burcht
Stageld yacht
Effectief lid
€ 2,50/m² + BTW
per seizoen
Tijdelijk lid
€ 5,00/m² + BTW
Gebruik faciliteiten werf
€ 45,00 BTW incl
Elke bijkomende verplaatsing
€ 25.00 BTW incl
Bijdrage ad werking werf
€ 25,00
Noodtarief
€ 100 per 30 dagen + BTW + werfgeld
Winterberging
€ 30,00 BTW incl
bootstoel
Wuustwezel
Winterberging (mundep) Effectief lid
€ 30,00 BTW incl
Tijdelijk lid
€ 60,00 BTW incl
Berging surfplank of
€ 16,00 BTW incl
kano per jaar
Gebruikstussenkomst (uitsluitend voor leden)
Gebruikerspas aan € 20,00 per jaar geldig voor onderstaande : (info
Marc Goovaerts of kantine Wuustwezel)

Zwemvest
Pedalo
Kano / Kajak
Optimist - Mirror - Bic
Caravelle - 420 - Bosun
Zeilyacht REGGI II : Enkel
met bekwame schipper

Clubhuizen
Burcht
Wuustwezel

1€
2 € / uur
4€
1€
5€
WE + feestdag € 25/dag BTW incl
weekdag
€ 15/dag BTW incl
Uitsluitend voor leden

€ 100/dag + BTW (+ kosten geleverde diensten)
€ 60/ dag + BTW (+ kosten geleverde diensten)
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