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Beste clubleden,
Het seizoen 2014 is bijna voorbij en daarmee sluiten wij een periode van meer dan 40 jaar op onze
oude vertrouwde stek af… Het is dus inderdaad zover, vanaf begin 2015 zetten wij de saga van de
Mechelse Waterski Klub verder in een totaal vernieuwde infrastructuur.
Diegenen onder jullie die de afgelopen weken nog op onze club geweest zijn zullen ongetwijfeld gezien
hebben dat de bouwwerken van W&Z en die van ons nieuw clublokaal in een stroomversnelling
gekomen zijn met een geplande afwerking tegen begin maart van volgend jaar.
Naar aloude traditie vinden wij naast onze onverminderde inspanningen om het voortbestaan van
onze vereniging te verzekeren ook nog steeds elk excuus goed om een feestje te bouwen . Met het
‘Afscheid van de Battenbroekhoeve’ op zaterdag 29 November 2014 vanaf 19.00 uur mikken wij op
een massale opkomst van onze leden en desgewenst hun familie, vrienden en genodigden, zodat we
met zijn allen een feestelijk punt kunnen zetten achter meer dan vier decennia van nostalgie!
Het mag duidelijk zijn dat dit de allerlaatste keer is dat we met zijn allen in onze oude vertrouwde
Battenbroekhoeve kunnen feesten, een evenement dat opgeluisterd wordt door de live band van Paul
Vermeulen en voorzien wordt van drank en spijzen door Christian Michiels en zijn team. Wij rekenen
dus op jullie massale aanwezigheid en stellen prijs op een emailtje aan sid@mwk.be en yves@mwk.be
met bevestiging van uw deelname en een opgave van het aantal leden en genodigden die je
meebrengt zodat wij voor alle aanwezigen voldoende natjes en droogjes kunnen voorzien.
Voor leden van MWK die in 2014 ingeschreven zijn rekenen wij een milde bijdrage van 10,- Euro per
persoon. Voor vrienden, familie en genodigden die geen lid zijn bedraagt de deelname 20,-Euro.
Betaling van de bijdrage wordt geregeld aan de inkom op de avond zelf.
Ik kan het dus enkel nog maar eens benadrukken, op dit ‘laatste’ feest mag je zeker niet ontbreken,
maak dus je agenda voor 29/11 vrij en schrijf zo snel mogelijk in!
Sigma
De ruwbouw van de benedenverdieping van ons nieuw clubhuis is bijna klaar, zodat de komende twee
weken een aanvang kan genomen worden met de opbouw ter hoogte van het dijkniveau. Te elfder

ure zijn wij tot de vaststelling gekomen dat er op het industriepark Noord enkel hoogspanning ter
beschikking is en wij dus een hoogspanningscabine moeten integreren in ons gebouw.
Dit leek in eerste instantie een serieuze tegenvaller, maar blijkt ondertussen toch wel voordelen op
lange termijn te bieden. De dossiers voor nutsvoorzieningen zijn ondertussen allemaal opgestart zodat
wij op de geplande opleveringsdatum het gebouw in gebruik kunnen nemen.
Aan de kant van W&Z zijn onze nieuwe steigers nu eindelijk in productie in de fabriek in de UK nadat
de laatste ontwerpfoutjes gecorrigeerd werden, de slibway en het jaagpad werden recent aangelegd,
de parkeerplaatsen langs de Blarenberglaan zijn afgewerkt en men is volop bezig met de opbouw van
de afsluitingen. Ook het ontwerp en de planning van de inrichting door onze nieuwe uitbaters zijn op
schema, afwerking van de inrichting is voorzien van januari tot maart volgend jaar.
Met andere woorden, bij aanvang van het seizoen 2015 kunnen wij onze nieuwe infrastructuur in
gebruik nemen! Het is ook fijn om jullie te melden dat dank zij de inspanningen van Lieven Spoo, onze
financiële verantwoordelijke, de gevraagde aanpassingen van ons BTW statuut integraal goedgekeurd
zijn door de bevoegde instanties, zodat onze financiële toestand voor de komende jaren er bijzonder
gezond uit ziet.
De feestelijke opening van onze nieuwe club zullen we vermoedelijk volgend jaar mei organiseren,
waarbij we rekenen op de bereidwillige medewerking van de (Belgische) weergoden  Een definitieve
datum wordt nog tijdig bekend gemaakt.
Naast de algemene opbouw van onze nieuwe infrastructuur hebben we ook aandacht voor andere
vragen van onze leden, zoals de indeling van de steigers, de kasten voor waterskimateriaal op de
steigers en een selectie van een standaard voor bootliften.
In principe wordt de steigerindeling zoals ze nu bestaat behouden en eenvoudigweg doorgeschoven
naar de andere kant van het watervlak. Met andere woorden, als je boot nu bijvoorbeeld aan de linkse
kant van de taverne ligt naast de Blarenberglaan, dan kom je vanaf volgend jaar naast het gebouw van
Bulo te liggen. Titularissen die vanaf volgend jaar graag bij vrienden of kennissen komen te liggen
kunnen samen met de betreffende titularissen een aanvraag indien via email aan eric@mwk.be We
kunnen niet garanderen dat we alle wensen kunnen inwilligen, maar we doen zoals altijd ons best.
Op de drijvende steigers, aan weerszijden van elke loopbrug, komen kasten op een hiervoor voorziene
ponton. In deze kasten kan persoonlijk waterskimateriaal opgeborgen worden en bijvoorbeeld een
koelkastje geïnstalleerd worden. Elektriciteit wordt voorzien in de kasten. Er zal door de club een
standaard voor deze kasten gekozen worden. Mogelijk zal de club deze kasten aankopen en verhuren
of doorverkopen aan kostprijs.

Voor de bootliften wordt eveneens een standaard vastgelegd door het bestuur van de club. Wij
vergelijken momenteel verschillende aanbiedingen en zullen hieruit op basis van
prijs/kwaliteitverhouding een keuze maken. Tenslotte kunnen geïnteresseerde leden dan inschrijven
voor een groepsaankoop met de beste voorwaarden.
Rekening houdend met de voorwaarden van onze concessieovereenkomst met W&Z mogen op of aan
de nieuwe steigers geen individuele aanpassingen of constructies uitgevoerd worden. De bestelde
steigers hebben daarom alle noodzakelijke voorzieningen, zoals pendelstaven, stootbalken,
aanmeerpunten, elektriciteit en verlichting reeds beschikbaar.

Het definitieve ontwerp van de steigers voorziet eveneens een vrije breedte tussen de steigers die
groter is dan 98% van de huidige steigers, zodat aanleggen voor niemand een probleem zou mogen
vormen.

Op zaterdag 29/11/2014 tijdens het ‘Afscheid van de Battenbroekhoeve’ nemen de leden van de Raad
van Bestuur graag de tijd om nog verder op jullie vragen in te gaan.
Organisatie en medewerkers
Een woord van dank voor de onverminderde inspanningen van onze nieuwe generatie medewerkers
die vanuit de sportraad dit jaar weerom onze evenementen in goede banen geleid hebben. Wij
rekenen erop dat zij vanaf volgend jaar deze traditie verder zullen zetten in onze nieuwe infrastructuur
en dat zij binnen enkele jaren het volledige beheer van onze club zullen overnemen.
Zo was bijvoorbeeld het jaarlijkse ski kamp voor jongeren weer een daverend succes en hebben we
met het Zot Clubkampioenschap, ondanks het mindere weer en de beperkte opkomst toch nog een
fijne en spectaculaire dag gehad.
De Senior Slalom Special en de MWK Cup van begin september hebben we jammer genoeg moeten
annuleren omwille van een besmetting van ons watervlak met Cyano-bacteriën, waardoor de overheid
ons een tijdelijk recreatieverbod heeft opgelegd. Wij stellen alles in het werk om in de toekomst het
risico op deze besmetting tot een minimum te herleiden.
De ontwerpactiviteiten voor ons langverwachte MWK Portaal, waarmee je online je clubgegevens zal
kunnen raadplegen en aanpassen en ook inschrijvingen van leden en genodigden zal kunnen uitvoeren
vanop onze website vorderen gestaag zodat wij dit medium vanaf volgend seizoen ook kunnen
gebruiken.
Vaarbewijzen
Omwille van verzekeringsredenen en veiligheidsbeleid zullen wij vanaf 2015 nog meer nauwgezet
toezien op de verplichting van erkende vaarbewijzen voor de piloten op ons watervlak.
Gezien de overheid opnieuw een verstrenging van de regels voor het behalen van een vaarbewijs
plant voor de nabije toekomst raden wij iedereen die nog geen vaarbewijs heeft ten stelligste aan om
hiervoor dit jaar nog een examen af te leggen.
Inschrijvingen 2015
En ter herinnering een oproep aan alle boottitularissen van de MWK om ervoor te zorgen dat het
bestuur van de MWK uiterlijk op 1 maart 2015 in het bezit is van de behoorlijk ingevulde en
ondertekende hernieuwing van uw inschrijving, het bewijs van verzekering van uw boot of attest dat
u niet over een boot beschikt en de betaling van uw persoonlijk lidgeld en infrastructuurbijdrage.

Om alle onaangename discussies achteraf te vermijden wil ik het dus nogmaals duidelijk
onderstrepen:
Iedere boottitularis die op datum van 1 maart niet aan deze voorwaarden voldaan heeft is
automatisch ontslagnemend en verliest dus zijn/haar bootplaats!
Tenslotte rest mij nog om jullie een aangename (en liefst zo kort mogelijke) winter toe te wensen en
jullie opnieuw met drang uit te nodigen op het ‘Afscheid van de Battenbroekhoeve’ op 29/11/2014.
Nu inschrijven is dus de boodschap 
Met sportieve groeten,

Walter Haazen
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Voorzitter
Raad van Bestuur

