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Beste klubleden,
De Sint is alweer terug naar Spanje vertrokken en de kerstman staat voor de deur, het lijkt wel alsof
het elk jaar nog sneller gaat. Maar... afgezien van het economisch klimaat, was 2009 een fantastisch
seizoen dat volop kans geboden heeft om van onze infrastructuur, prachtige omgeving en massas
zon te kunnen genieten, daar zijn we het ongetwijfeld over eens.
Uit naam van de voltallige Raad van Bestuur wil ik jullie allemaal alvast prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar wensen. Wij hopen jullie voor het volgende seizoen ook weer opnieuw te mogen
verwelkomen in onze club.
Na jaren van enorme inzet voor onze vereniging heeft Christian Michiels aangegeven dat hij zijn
traditionele takenpakket nog moeilijk met zijn drukke beroepsbezigheden als uitbater van de
taverne kan combineren. En laten we eerlijk wezen, na jaren van ups en downs in de uitbating van
onze taverne kunnen we eindelijk op beide oren slapen! Om het jaar 2010 meteen goed in te zetten
hebben wij daarom binnen (en buiten) de Raad van Bestuur een aantal taken van Christian met
ingang van januari 2010 herverdeeld, in grote lijnen als volgt:
•

•
•

•

Lieven Spoo heeft het voorzitterschap van de sportraad op zich genomen en een aantal
nieuwe jonge krachten aangetrokken om de sportbeleving en jeugdwerking nieuw leven in
te blazen. De sportraad zal daarom, onder leiding van Lieven, vanaf nu het voortouw nemen
in alle sport gerelateerde activiteiten zoals trainingen, wedstrijden en kampen en op
regelmatige tijdstippen rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengen.
Gezien hij in het verleden reeds de eerste aanspreekpersoon was inzake infrastructuur, zal
Jan De Witte de resterende infrastructuur taken van Christian ook overnemen.
Om onze ledenadministratie en inschrijvingsmodaliteiten ieder jaar tot een goed einde te
brengen hebben we een centrale verantwoordelijke nodig. Diegene onder jullie die al wat
langer in de club zijn, zullen zich ongetwijfeld onze ‘Sam’ herinneren, die jarenlang op een
strenge maar rechtvaardige manier deze soms ondankbare taak op zich nam. Eric Aertssens
is hiervoor de geknipte persoon en heeft toegezegd om jullie vanaf volgend seizoen te
helpen om de inschrijvingsvoorwaarden en klubreglementen met een minimum aan
inspanning na te leven.
De financiële en boekhoudkundige handelingen en controles zullen door Alain Van Den
Broeck en Walter Haazen uitgevoerd worden.

Vademecum – Nieuwe versie intern reglement
Jullie kennen ongetwijfeld allemaal het ‘Vademecum’, het traditionele boekje met de reglementen
van onze club. Oorspronkelijk werd dit document, begin jaren zeventig, door Henri Van Der Auwera
en Leo Reynaerts geschreven omdat de toenmalige stichters/beheerders van mening waren dat een
club als de onze nood had aan duidelijke afspraken.
Zoals dit wel vaker gebeurd met toonaangevende documenten (denk maar aan de Belgische
wetgeving ☺), werd het Vademecum door de jaren heen regelmatig uitgebreid en aangepast met als
resultaat dat het niet echt leesbaar meer was. We geven het toe, de laatste versie van ons
Vademecum nodigde niet meer uit om het volledig te lezen, laat staan om de voorschriften ervan
daadwerkelijk toe te passen.
Vanuit de Raad van Bestuur hebben wij daarom de afgelopen weken de tijd genomen om het
Vademecum volledig te herschrijven in een hedendaagse stijl en hebben we tegelijkertijd de kans
benut om de erin vervatte reglementen te verduidelijken en aan te passen waar nodig.
In bijlage aan deze nieuwsbrief vind je een PDF copij van de nieuwe reglementen van onze club. Om
ons steentje bij te dragen aan het behoud van het milieu wordt dit document vanaf nu niet meer in
gedrukte vorm verspreid, je kan het steeds raadplegen op onze website www.mwk.be onder de
rubriek ‘Intern Reglement’. Ieder van jullie wordt vriendelijk verzocht tegen het komende seizoen dit
nieuwe reglement aandachtig door te nemen, zodat we met duidelijke afspraken het nieuwe seizoen
kunnen ingaan.
Als voorproefje willen we graag hieronder een aantal belangrijke aanpassingen van de
inschrijvingsprocedures van onze club aantoetsen.
Nieuwe inschrijvingsprocedures
De afgelopen jaren bleek het opvolgen en afwerken van de inschrijvingen een constante uitdaging.
Omdat wij ook liever skiën en van de zon genieten, eerder dan een gans jaar met papieren rond te
zeulen, zullen er vanaf het seizoen 2010 een aantal zeer duidelijke regels gevolgd worden inzake
inschrijvingen.
Voor vernieuwing van het lidmaatschap voor bootleden gelden onder andere de volgende
voorschriften:
•

Het bootlidmaatschap kan enkel aan één natuurlijk persoon toegekend worden. In geval van
mede-eigenaarsschap dient u tijdens de inschrijving aan te geven wie mede-eigenaar is van
uw boot. Mede-eigenaars kunnen niet meer op de wachtlijst voor kandidaat bootleden
geplaatst worden.

•

•

•

•
•

•
•

Hernieuwing van het bootlidmaatschap kan enkel geschieden door persoonlijke aanmelding
op de inschrijvingsdagen in de vergaderzaal van de MWK, die voor 2010 vastgelegd zijn op:
o Vrijdag 22/1 – 20.30 tot 22.30
o Zaterdag 23/1 – 14.00 tot 18.00
o Zondag 7/2 – 14.00 tot 18.00
o Zondag 21/2 – 14.00 tot 18.00
Het bootlid meldt zich op één van de inschrijvingsdagen aan met de volgende documenten:
o Het behoorlijk ingevulde en getekende inschrijvingsformulier waarvan een
exemplaar in bijlage van deze nieuwsbrief.
o Een geldig vaartuig verzekeringsbewijs op naam van het bootlid met vervaldatum 1
November. (Je kan je verzekeringsagent vragen om kostenloos de vervaldatum van
je polis te laten aanpassen op 1/11, zie type brief in bijlage van deze niewsbrief)
Het bootlid betaalt vóór 1 maart 2010 zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op zijn naam en
door overschrijving op het rekeningnummer 320-0348820-78 op naam van de M.W.K. Cash
betalingen van lidmaatschapsbijdragen worden niet meer aanvaard.
Nadat de bovenstaande verplichtingen vervuld zijn, zal de kandidatuur voor hernieuwing van
het bootlidmaatschap voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.
Na aanvaarding van het lidmaatschap door de Raad van Bestuur ontvangt het bootlid een
(jaarlijks te vernieuwen) sticker die linksachter op de boot gekleefd dient te worden.
Vaartuigen zonder geldige bootsticker worden niet op het watervlak toegelaten.
Kandidaat bootleden die aan één of meer van de bovenstaande voorwaarden niet of niet
tijdig hebben voldaan worden automatisch als ontslaggevend beschouwd.
In die gevallen waar sprake is van verdoken lidmaatschap (Mensen die onder het nummer
van een bestaand bootlid hun vaartuig te water laten) bieden wij in 2010 een éénmalige
regularisatie vóór 1 Maart. Het volstaat hiervoor u met de gevraagde documenten op uw
naam aan te bieden op één van de inschrijvingsdagen. Na 1 Maart 2010 worden
vaststellingen van verdoken lidmaatschap beteugeld met definitieve uitsluiting.

Voor inschrijving van eventuele nieuwe bootleden (afhankelijk van beschikbare plaatsen) worden
dezelfde voorwaarden (Inschrijvingsformulier, verzekering en betaling lidgeld) gesteld binnen de
veertien dagen na de kennisgeving aan de betrokken persoon.
Genodigden kunnen slechts tweemaal op uitnodiging van ons watervlak gebruik maken. Vanaf de
derde keer worden zij geacht zich als skiënde familie, skiënd lid of skiënd student in te schrijven en
hun lidmaatschapsbijdrage te voldoen alvorens terug van onze infrastructuur gebruik te maken.
Personen die het vorige jaar als lid ingeschreven geweest zijn kunnen niet meer als genodigde
geregistreerd worden. Zij ontvangen automatisch een uitnodiging tot inschrijving en betaling.

Het Sigma Plan
Tenslotte nog een woordje over het Sigma Plan dat nu stilaan wat vorm begint te krijgen. Vanuit het
Sigma Team en de Raad van Bestuur hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt (en zullen we dat
de komende jaren ook nog doen) om dit hele verhaal tot een goed einde te brengen.
Zoals jullie ongetwijfeld al weten verdwijnt de huidige infrastructuur van onze club op termijn
volledig. Omwille van de geplande dijken rond ons watervlak moeten de huidige steigers, ligweide
en taverne verdwijnen.
De openbare instantie die verantwoordelijk is voor het project, Waterwegen en Zeekanalen (W&Z),
maakt zich sterk om ter hoogte van de zuidkant van het meer (kant van Bulo) een volledig nieuwe
installatie met vlottende steigers, afsluitingen, beplantingen, ligweide, enz... voor ons te bouwen en
deze ter beschikking te stellen alvorens aan de afbraak van de bestaande infrastructuur begonnen
wordt.
Met het geld dat onze vereniging zal krijgen voor de onteigening van onze taverne en aanpalende
gronden, zullen wij tegen de tijd van de verhuis een volledig nieuwe taverne bouwen op de nieuwe
site. Hieronder een schets van de inplanting van onze nieuwe site.

De ruwe planning van het project ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

Afronden principeakkoord met W&Z voor de uitvoeringsmodaliteiten en met Comitee van
Aankoop voor de onteigening tegen einde februari 2010.
Indienen van de bouwaanvragen voor de totale infrastructuur (W&Z) en de nieuwe taverne
(M.W.K.) tegen einde juni 2010
Start van de werken W&Z begin 2011
Bouwen van de nieuwe taverne tussen januari 2012 en november 2012
Verhuis naar onze nieuwe installaties november 2012 tot februari 2013
Beëindiging van de werken W&Z vermoedelijk tegen einde 2013, medio 2014

Wij mogen ervan uitgaan dat werken van de geplande grootte de nodige hinder met zich mee zullen
brengen. Nochtans zorgen wij en W&Z ervoor dat deze hinder ten allen tijde tot een minimum
beperkt zullen blijven. Wij vragen ieder van jullie om het nodige begrip om binnen een aantal jaren
ten volle te kunnen genieten van onze volledig vernieuwde club.
Op de komende nieuwjaarsreceptie van 22 januari 2010 zullen wij graag een aantal ontwerpen van
de nieuwe infrastructuur laten zien, zodat jullie een duidelijk idee krijgen van onze toekomstige
installaties. Hier moet je dus echt bij zijn!
Met sportieve groeten,
Walter Haazen
Mechelse Waterski Klub
Raad van Bestuur

