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Beste klubleden,
Het seizoen 2012 zit er weeral bijna op. Ondanks de wat magere zomer hebben we toch nog mogen
genieten van een mooi voorjaar en een mooie nazomer. Vooreerst mijn verontschuldigingen dat dit
de eerste en waarschijnlijk enige nieuwsbrief is voor dit jaar, maar na een turbulent feestjaar in 2011
hebben wij dit jaar druk bezig geweest de sportbeleving nieuw leven in te blazen en ook veel werk
verzet in de voorbereidingen voor de realisatie van het Sigma project.
De sportieve hoogtepunten van dit jaar
Op sportief vlak was het een druk, maar ook een bijzonder succesvol en boeiend jaar. Wij hebben
bijvoorbeeld heel duidelijk vastgesteld dat de jeugd in onze vereniging een stevig tandje heeft
bijgezet, zowel in het meewerken aan organisaties, de prestaties in wedstrijden alsook bijvoorbeeld
een groep van 8 jonge MWK leden die gezamenlijk de uitdaging van een opleiding waterski initiator
aangegaan zijn.
In de kantlijn doet het me bijzonder veel plezier u te melden dat Manu Spoo met ingang vanaf
oktober van dit jaar het voorzitterschap van de Sportraad overgenomen heeft en dat Sasha Hens dit
jaar zeer duidelijk het voortouw genomen heeft in het organiseren van trainingen, kampen en
wedstrijden. Beide jongeheren kunnen ook rekenen op de bereidwillige medewerking van hun
kameraden en het advies van de wat oudere ‘ratten’ in de sporadische gevallen waar zij dit nodig
achten. Wij wensen deze jonge en enthousiaste kerels veel plezier en ook een stevige dosis moed
toe om dit commitment verder in te vullen, ook als het af en toe eens wat minder plezant wordt!
Met andere woorden, er is nog hoop voor ons club(be)leven, wat er meteen toe leidt dat wij als
bestuurders ook op andere aspecten van het beheer verder moeten kijken dan onze eigen
clubloopbaan. Daarover later in deze nieuwsbrief meer.
Ter informatie een overzichtje van de belangrijkste organisaties, sportieve evenementen en
resultaten van dit jaar:
-

Op 13 januari hadden wij onze traditionele nieuwjaarsreceptie met een bemoedigend aantal
deelnemers dat we tussen haakjes volgend jaar nog graag zien groeien...
Op het Belgisch kampioenschap Klassiek van 28 & 29/7 in l’Eau d’Heur heeft Sasha Hens de
titel van Belgisch Kampioen Overall in de wacht gesleept. De enige MWK skiër die hem dat

ooit heeft voorgedaan was Peter De Ryck in 1993. Een puike prestatie dus! Pieter-Jan
Vandevelde haalde hier een verdienstelijke 4de plaats en Yves Saint-Viteux (aka ‘Coyote’)
behaalde de eerste plaats Overall in de categorie 35 tot 45+, terwijl Frans van Ginsbergen in
dezelfde categorie een mooie derde plaats in de wacht sleepte.
-

Mwk behaalde dit jaar een tweede plaats op de Beker van Belgie!

-

Het jaarlijkse jeugd skikamp van 2 tot 6 juli was opnieuw een daverend succes met 41
deelnemers en stralende gezichten alom op het einde van deze fantastische week. Opnieuw
mijn dank aan alle trainers, piloten en onthaalmoeders (Sorry Louis ) die mee dit succes
bewerkstelligd hebben. De intensieve voorbereiding van Yves De Mey en de vlekkeloze
organisatie ter plaatse van Sasha Hens verdienen ook hier weer onze waardering.

-

Yves Verboven, jaja die jongen skiet wel degelijk voor de MWK,
heeft dit jaar de titel van Europees kampioen F2 Racing op zijn
palmares geschreven. Vijf races op rij liet hij alle andere
deelnemers met ogenschijnlijk gemak achter zich.
Yves heeft nu plannen om volgend jaar in de F2, of misschien
zelfs wel de F1 een vergelijkbaar huzarenstukje neer te zetten
op de wereldkampioenschappen. Ik ben in ieder geval al
benieuwd wat dat wordt, jullie niet?
Over wereldkampioenschappen gesproken...
Pieter-Jan Vandevelde, Joshi Hens en Sasha
Hens zijn dit jaar met een hele groep andere
skiërs en organisatoren van Belgische clubs
onze landkleuren gaan verdedigen op het
wereldkampioenschap showskiën in de
Verenigde Staten. Afgaande op de feedback
hebben ze daar ongelooflijk veel lol gehad
en de grote broertjes zoals de US en
Australië laten zien dat wij in ons klein
Belgenlandje toch ook nog wel iets
kunnen. Toegegeven, ze kwamen nog iets
te kort om mee op het podium te staan,
maar waren na een aantal dagen al
uitermate populair en hebben plannen om
op het WK 2014 nog beter te doen. Cool!

-

De opening van het seizoen op 6 mei ging gepaard met een test en infodag georganiseerd
door Peter Swinnen. Niettegenstaande het weer niet meezat werd het toch nog een leuke
dag.

-

Op 26/5 organiseerden wij de eerste ‘stop’ van de Jobe Fun Tour met een record aantal
jonge skiërs die op deze zonovergoten dag niet alleen heel mooie prestaties hebben
neergezet, maar ook flink gebruind, moe en voldaan ’s avonds terug naar huis gegaan zijn.
Van de 24 deelnemers waren er jammer genoeg wel maar 2 MWK skiërs... Voor de grootste
waterskiclub van België moeten we volgend jaar beter kunnen doen, niet?

-

En dan het Zot Clubkampioenschap op Zondag 1 Juli. Voor de BBQ ’s avonds was er weer een
mooie opkomst van ongeveer 120 deelnemers. Jammer genoeg was de opkomst voor de
sportieve en ludieke activiteiten ’s namiddags heel wat minder, dus daar kunnen we in 2013
samen nog wel wat aan sleutelen!

-

De Billabong Rookie Tour Wakebaord ‘Stop 3’ op Zondag 7 Juli had een eerder magere
opkomst met slechts 11 deelnemers. Opmerkelijk was wel dat de eerste twee
podiumplaatsen bezet werden door MWK skiërs. Bob Brigou en Steve Vehent hebben hier
fier de clubkleuren verdedigd. Proficiat Jongens!

-

Op maandag 9 Juli hadden wij op onze club een uniek initiatief met het ‘To Walk Again’
evenement, georganiseerd met sterke bijdragen van Eric Aertssens en Miche De Moor. Op
deze dag zijn andersvaliden uit het hele land komen proeven van de waterskisport en werd
het geheel door RTV gadegeslagen en in hun nieuwsuitzending van die dag vervat.

-

Gedurende de maand augustus hebben wij voor de eerste maal in onze geschiedenis (en tot
tevredenheid van beide partijen) actief meegewerkt aan de BLOSO kampen door het ter
beschikking stellen van boten en piloten voor deze organisatie. De komende jaren zullen
onze nieuw gediplomeerde initiators en trainers volop kansen krijgen om ook in deze
kampen als trainer mee te draaien en een beduidend zakcentje bij te verdienen.

-

De senior Slalom Special op 31/8 en de MWK Cup op 1 en 2 september waren een daverend
succes. Er waren dusdanig veel inschrijvingen in de MWK Cup dat sommige finale
onderdelen geschrapt moesten worden omwille van tijdsgebrek. Opmerkelijk is ook dat op
deze wedstrijd verschillende buitenlandse skiërs aanwezig waren. Voor MWK werden de
mooiste resultaten neergezet door Axelle De Mey, Peter De Rijck en Sasha Hens.

Samen met de woensdagtrainingen voor kinderen en de zaterdagtrainingen voor competitieskiërs
kunnen we gerust zeggen dat 2012 op sportief vlak echt een indrukwekkend jaar was, en dat moet
ook. Door de vele operationele beslommeringen durven wij als bestuurders wel eens uit het oog
verliezen dat de belangrijkste opdracht van onze vereniging het stimuleren van de (jeugd)

waterskisport is. Met de groeiende en enthousiaste medewerking van onze jongere generaties
moeten wij deze tendens de komende jaren zeker kunnen aanhouden!
Opmerkelijk is ook dat ondanks de vele initiatieven en het soms bedroevend slechte weer, de totale
kost van alle sportieve organisaties binnen budget afgerond is. Toch wel een puike prestatie denk ik
zo.
Het Sigma project
Het beheer van ons terrein is inmiddels overgedragen van ANB naar W&Z, zodat de werken voor
inrichting van het overstromingsgebied verder doorgang kunnen vinden. Iedereen van jullie heeft dit
jaar ongetwijfeld vastgesteld dat aan de zuidkant van ons watervlak, ter hoogte van Bulo, al naarstig
gewerkt is om het terrein klaar te maken voor de bouw van de nieuwe MWK infrastructuur.
De eerste fase van dit project is inmiddels afgerond en wij wachten op de nodige resultaten inzake
grondstabiliteit van onze nieuwe site om een aanvang te nemen met de bouwwerken, die begin
2014 volledig klaar zouden moeten zijn. Langs de zijde van W&Z worden momenteel de
aanbestedingsdossiers voor onze nieuwe vlottende jachthaven en de randinfrastructuur zoals
afsluitingen, sproeisysteem, de nieuwe slipway en beplantingen buiten gestuurd. De werken zullen
dus vanaf nu echt in een stroomversnelling terecht komen.
De 3D weergaven op de volgende pagina zijn nog niet helemaal op de juiste schaal, maar geven toch
al een behoorlijk beeld van onze toekomstige clubomgeving. Naast de nieuwe jachthaven die door
W&Z, in opdracht van de Vlaamse Overheid, gefinancierd en gebouwd wordt, gaan wij als vereniging
een splinternieuw gebouw zetten met een afzonderlijk clubgedeelte en een prachtig zicht op het
meer van Battenbroek en onze geliefde bootjes  Persoonlijk kijk ik er al naar uit om binnen
afzienbare tijd op een warme zomerse dag een lekker pintje te drinken in deze prachtige omgeving.
De afgelopen maanden hebben enkele mensen (en wijzelf ook) ons de vraag gesteld of het bouwen
van deze indrukwekkende infrastructuur wel echt nodig is, of het niet met wat minder kan... Het
spreekt voor zich dat wij met de voltallige Raad van Bestuur over deze vraag lang en diep nagedacht
en ten gronde gediscussieerd hebben, waarbij we een heel scala van criteria in overweging genomen
hebben.
Enkele van de belangrijkste criteria in deze overweging zijn:
-

Een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van onze club was dat W&Z een aan de
mogelijk varierende waterstanden aangepaste haven en randinfrastructuur ter beschikking
zou stellen. Gezien W&Z voor vele jaren verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen
van een volwaardige en veilige uitrusting spreekt het voor zich dat zij bij de aanleg ervan

geen halfslachtige maatregelen nemen. Het geraamde budget voor de nieuwe haven en
randinfrastructuur bedraagt dan ook ongeveer 1,5 Miljoen Euro...

-

Een essentiële randvoorwaarde voor de robuste onteigeningsvergoeding die ons gegund is,
stelt dat wij elke euro die wij hiervoor ontvangen terug in onze nieuwe infrastructuur
investeren. De overheid wil haar fondsen zinvol geinvesteerd zien en tenslotte hebben wij
als VZW ook niet het doel om zoveel mogelijk geld op de bank te zetten.

-

-

-

-

Als bestuurders van onze vereniging willen wij niet de fout maken om een infrastructuur
neer te zetten waarvan we binnen een aantal jaar vaststellen dat die de toekomstige
behoeften van onze club niet meer tegemoet komt, louter en alleen omwille van korte
termijn financiële uitdagingen.
Ons nieuwe gebouw moet in ieder geval voorzien zijn van afzonderlijk bereikbare
clublokalen en installaties, gezien dit één van de primaire pijnpunten geweest is de
afgelopen jaren.

Investeren in een gebouw voor verhuur aan een commerciële uitbating is meer dan zinvol,
gezien dit op termijn het grootste gedeelte van de investering, zoniet alles, gaat
terugbetalen. Wij bekijken dit dus echt als een rendabele investering.
Het totaal geraamde budget voor het nieuwe gebouw en de bijhorende randinfrastructuur,
zoals toegangssysteem, verlichting, camerabewaking, enz... bedraagt circa 1,3 Miljoen Euro,
waarvan 1 miljoen gedragen wordt door de onteigeningsvergoeding.

Qua planning lijkt het er dus op dat wij begin 2014 toch zullen verhuizen naar onze nieuwe locatie,
op voorwaarde dat W&Z er in slaagt om alle clubinfrastructuur tegen die tijd klaar te hebben en het
recent aangelegde bouwterrein voor het nieuwe gebouw tijdig bouwrijp verklaard kan worden.
Organisatie & Inschrijvingen
Na een wat stroeve aanloop in 2011 inzake de nieuwe (en strengere) regels voor inschrijving,
verzekering en betaling van lidgelden voor bootleden, doet het ons plezier jullie te berichten dat
nagenoeg alle inschrijvingen van bootleden dit jaar volledig en tijdig uitgevoerd werden. We mogen
gerust stellen dat dit een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging is. Waar wij vroeger soms
tot in het najaar mensen moesten aansporen om hun dossier te vervolledigen, en ja, soms ook nog

ter elfder ure hun lidgeld te betalen, hebben wij dit jaar omstreeks 10 maart het dossier van de
inschrijvingen voor bootleden gesloten en in de kast opgeborgen. Fantastisch toch?
Jammer genoeg hebben we dit jaar echter opnieuw moeten vaststellen dat de registratie van
genodigden, de inschrijving van skiënde leden en de betaling van hun lidgelden vaak enkel (correct)
uitgevoerd worden als we mensen hierover persoonlijk en herhaaldelijk aanspreken. In sommige
gevallen gaat het zover dat mensen die aansporingen gewoon weglachen en weigeren hun
inschrijving en betaling uit te voeren...
Dit vinden we bijzonder jammer, we zouden immers allemaal moeten begrijpen dat een vereniging
zoals de onze alleen gezond kan blijven als iedereen zijn steentje bijdraagt. Anderzijds is dit volstrekt
onaanvaardbaar voor de clubwerking en bijzonder oneerlijk tegenover diegenen die wel de regels
voor inschrijvingen respecteren, zij betalen uiteindelijk mee de kosten van individuen die de regels
aan hun laars lappen.
En daar gaan we nu dus echt wat aan doen! Toegegeven, ons registratiesysteem heeft het afgelopen
jaar niet altijd feilloos gewerkt of was soms niet beschikbaar omwille van een gesloten taverne in de
vroege uurtjes. Dit later op dag dan toch nog in orde brengen wordt dan wel eens (soms
gemakkelijkheidshalve) vergeten, met alle gevolgen vandien.
Vanaf 2014, in onze nieuwe infrastructuur, zal het registratiesysteem ten allen tijde bereikbaar
blijven voor onze leden en hun gasten, gezien we in het nieuwe gebouw een volledig afzonderlijke
clubinfrastructuur voorzien die losstaat van de commerciële werking van de taverne. Bovendien zijn
wij op dit moment druk bezig met het professionaliseren van ons registratiesysteem, zodanig dat
ook dit geen hinderpaal meer hoeft te zijn.
Het afgelopen jaar hebben wij vastgesteld dat, in geval van weerspannige ‘aspirant leden’, de enige
werkzame aanpak is om het verantwoordelijke bootlid hierover aan te spreken en zonodig te
dreigen met sancties. Jammer, maar niets aan te doen. Die hoofdelijke verantwoordelijkheid van de
boottitularis gaan we in de toekomst dus zeker aanhouden en waarschijnlijk nog strikter toepassen
onder het motto “De gebruiker betaalt!”
In de voorgaande paragraaf zijn er twee formuleringen die jullie mogelijk de wenkbrouwen doen
fronsen, namelijk ‘boottitularis’ in plaats van ‘bootlid’ en ‘De gebruiker betaalt!’ De ervaringen van
de afgelopen jaren en onze recente inspanningen om het lange termijn financiële plan sluitend te
maken hebben er ons toe aangezet met de Raad van Bestuur een gezonde discussie ten gronde te
voeren betreffende de nodige herstructurering en tarifiëring van het lidmaatschap.
Eén van de weinige dingen die nog gratis zijn is de zon die ’s ochtends opgaat en wellicht zullen Di
Rupo en zijn trawanten ook daar nog wel iets op vinden de komende jaren (Denk maar eens aan het
geknoei met de zonnepanelen...). Zoals jullie ongetwijfeld begrepen hebben uit de Sigma

berichtgeving moet onze nieuwe club met de daaraan verbonden verplichtingen op de één of de
andere manier gefinancierd worden.
Het moet vooreerst voor iedereen duidelijk zijn dat de kosten van het nieuwe gebouw volledig
worden gedragen door de onteigeningsvergoeding en de herziene huurinkomsten van de nieuwe
taverne, en dus NIET door de clubleden hiervoor te laten betalen. Dit is volgens ons ook de enige
zinvolle aanpak, gezien het grootste gedeelte van het gebouw neergezet wordt als een investering
die door middel van een lange termijn commerciële uitbating rendabel moet worden.
Anderzijds heeft W&Z de opdracht van de Vlaamse Overheid om de continuiteit van de beoefening
van de waterskisport te verzekeren, maar tegelijkertijd de kosten voor de overheid binnen redelijke
perken te houden. In die context hebben wij met W&Z constructieve maar harde onderhandelingen
gevoerd over de algemene en financiële voorwaarden van onze toekomstige
concessieovereenkomst.
Terugblikken op het verleden waarin wij een belachelijk laag bedrag betaalden voor het gebruik van
het watervlak en de omliggende terreinen brengt ons geen stap verder. Het voortbestaan van onze
club vereist dat wij een deel van de overheidsinvesteringen voor onze nieuwe infrastructuur voor
onze rekening nemen in de vorm van een faire maar substantiële concessievergoeding. En wees
gerust, de kloof tussen het eerste voorstel (gebaseerd op de standaard procedures voor berekening
van concessies) en wat wij als voorlopig eindresultaat op de tafel hebben liggen is bijzonder groot.
Op basis van ons lange termijn financieel plan en het uitgangspunt ‘De gebruiker betaalt’ hebben wij
beslist met ingang van 2013 een herstructurering en aangepaste tarifiëring van lidgelden toe te
passen, met als belangrijkste punten:
-

-

Het statuut van ‘bootlid’ houdt op te bestaan. In plaats daarvan hebben wij vanaf nu nog
enkel een jaarlijkse toewijzing van de bootligplaats aan een hoofdelijke titularis met een
daaraan verbonden jaarlijkse infrastructuur bijdrage van 380,-€ (Inclusief BTW). Je kan enkel
titularis van een bootligplaats zijn als je tegelijkertijd ingeschreven bent als Skiënd lid.
Alle natuurlijke personen, en dus ook de booteigenaars en hun familie, worden ingeschreven
als lid met een individueel lidnummer en de daaraan verbonden jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage in één van de volgende categoriën:
o Skiënd lid – Iederen die met de boot vaart en/of skiet en op 1 januari van het
inschrijvingsjaar minstens 19 jaar oud is (Lidmaatschap aan 175,-€)
o Skiënd jeugdlid – Iedereen die skiet en op 1 januari van het inschrijvingsjaar niet
ouder dan 18 jaar oud is (Lidmaatschap aan 125,-€)
o Niet skiënd lid – Iedereen die gebruik wil maken van onze randinfrastructuur en
eventueel meevaart maar die nooit zelf vaart of skiet en op 1 januari van het
inschrijvingsjaar minstens 8 jaar oud is (Lidmaatschap aan 100,-€)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betalingen van lidmaatschapsbijdragen die binnenkomen vóór 1 maart genieten van een
korting van 50,-€. Op deze manier willen wij, zoals elke sportvereniging, tijdige betalingen
aanmoedigen en onze cash flow situatie nog verbeteren.
Het statuut van skiënde familie houdt dus ook op te bestaan omdat dit in feite indruist tegen
de stelling ‘De gebruiker betaalt’ en het in het verleden meermaals aanleiding gegeven heeft
tot verwarring, complexe administratie en misbruik.
Genodigden kunnen tot tweemaal per jaar één dag gebruik maken van onze infrastructuur ,
op voorwaarde dat zij op de dag zelf behoorlijk ingeschreven worden en een dagpas ter
waarde van 10,-€ ontwaard hebben in het registratiesysteem.
Nieuwe titularissen die een ligplaats toegewezen worden zullen het eerste jaar een
toetredingsbijdrage van 2.000,-€ betalen.
Elke boottitularis zal bij aanvang van het seizoen 10 gratis dagpassen toebedeeld krijgen. Bij
wijze van ‘dividend’ kan dit aantal in de toekomst aangepast worden indien de financiële
resultaten van de club dit toelaten. Bijkomende dagpassen kunnen tijdens het seizoen
besteld worden, ter plaatse op de club aangekocht worden bij leden van de Raad van
Bestuur en de Sportraad of overgenomen worden van collega titularissen.
De aangegeven lidmaatschaps-, infrastructuur- en toetredingsbijdragen treden in voege
vanaf 2013 en worden vanaf 2014 jaarlijks verhoogd met de op 1 januari van het
inschrijvingsjaar geldende index, waarbij het tarief van 2013 als basis genomen wordt. Bij
negatieve index wordt de lidmaatschapsbijdrage van het vorige jaar aangehouden. De
koppeling aan de index is noodzakelijk gezien al de belangrijke kostendragers van de
vereniging hier ook aan onderworpen zijn en wij willen vermijden dat er in de toekomst
terug structurele tariefaanpassingen doorgevoerd moeten worden.
Alle titularissen en leden zullen jaarlijks een individuele uitnodiging tot betaling krijgen met
een overschrijvingsformulier dat voorzien is van een gestructureerde mededeling. Op die
manier kunnen wij binnenkomende betalingen dagelijks automatisch verwerken en is er
nooit discussie over het al dan niet betaald hebben van je bijdrage.
Aankoop van dagpassen (Uitgezonderd cash aankopen ter plaatse op de club), betaling van
waarborgen voor sleutels en dergelijke zullen eveneens door middel van een overschrijving
met gestructureerde mededeling betaald kunnen worden. De gepersonaliseerde formulieren
zullen via de website van de club ter beschikking gesteld worden.
Elk lid zal via de website inzage krijgen in zijn/haar gegevens, boottitularissen zullen
eveneens een overzicht van hun skiënde leden en genodigden kunnen raadplegen, zodat zij
steeds op de hoogte kunnen blijven van hun status van inschrijving of registratie.
Het is de verantwoordelijkheid van de boottitularis en de eventueel door hem/haar
aangeduide afgevaardigde(n) erop toe te zien dat iedereen die in het kader van hun ligplaats
gebruik maakt van de infrastructuur in regel is met de toegangsvoorschriften. Ongeacht de

-

-

aanstelling van afgevaardigden door de titularis blijft deze laatste de enige
aanspreekpersoon voor de club.
Vaststellingen van ‘zwartskiërs’ zullen uitermate streng beteugeld worden door middel van
een arbitraire schadevergoeding van 250,-€ per vaststelling en per persoon, naast de op dat
moment automatisch verschuldigde lidmaatschapsbijdrage. Deze schadevergoeding wordt
aan de boottitularis aangerekend, het is diens verantwoordelijkheid de aangerekende
schadevergoedingen eventueel te recupereren van de betrokken personen. Een
verwittigd(e) man/vrouw is er dus twee waard!
Het niet respecteren van de club reglementen en het niet betalen van openstaande
rekeningen kan door de Raad van Bestuur ten allen tijde beteugeld worden met tijdelijke en
zelfs definitieve uitsluiting van het betrokken lid.

Op deze manier kunnen wij de komende decennia het voortbestaan en de financiële stabiliteit van
onze club vrijwaren en voor iedereen een faire en glasheldere sitautie creëren. Wij rekenen hier in
elk geval op de sportieve en actieve medewerking van al onze leden!
Daarnaast doen wij eveneens al het mogelijke om het vernieuwde registratiesysteem, de
interactieve website en het geautomatiseerde betalingsverkeer zo snel mogelijk te realiseren. Op
basis van de respectievelijke prioriteiten zullen deze tools gedurende 2013 in verschillende fasen ter
beschikking gesteld worden. Vanaf 2014 zal het registratiesysteem voor leden en genodigden ook
rechtstreeks gekoppeld worden aan het nieuwe toegangscontrolesysteem.
Tenslotte nodig ik ieder van jullie warm uit op onze traditionele nieuwjaarsreceptie die in 2013
doorgaat op zaterdag 2 Februari. Tegen die tijd zullen wij ongetwijfeld al een heel stuk gevorderd
zijn en dus nog wel wat meer details te vertellen hebben over de realisaties die momenteel op de
plank liggen. Tot dan!
Met sportieve groeten,

Walter Haazen
Mechelse Waterski Klub
Raad van Bestuur

