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Beste klubleden,
Het seizoen 2013 komt er weeral aan, hoewel... de weergoden moeten nog wel drastisch het steven
in de juiste richting wenden. De afgelopen winter hebben wij ons met de Raad van Bestuur en de
Sportraad onledig gehouden door hard te werken aan de definitieve opstart van het Sigma Plan, de
herstructurering van het lidmaatschap, vernieuwing van het beheersysteem en de planning en
organisatie van evenementen voor dit nieuwe jaar.
Het doet me veel plezier vast te stellen dat onze sportraad, onder de vakkundige leiding van Manu
Spoo, nu echt bestaat uit een vaste ploeg van jonge gemotiveerde medewerkers die hard aan de
weg timmeren om op sportief, educatief en ontspanningsvlak één en ander in goede banen te
leiden. Het merendeel van deze jonge medewerkers, aangevuld met nog wat extra vrijwilligers,
hebben het afgelopen jaar ook succesvol een opleiding waterskinitiator gevolgd. Er is dus nog hoop
voor de toekomst van onze sport en onze club!
Eerstdaags zullen de contactpagina’s op onze website (Onder ‘Contacteer Ons’) up-to-date gebracht
worden zodat jullie precies weten wie voor wat verantwoordelijk is en op welke manier iedereen
bereikbaar is. Dus opnieuw nog eens een warme uitnodiging (Die hebben we wel nodig met dit
weer) om niet met je eventuele vragen te blijven zitten, maar spontaan contact op te nemen.
Agenda 2013
Het voorlopige agenda voor 2013 ziet er als volgt uit:
25/05

Zaterdag

Jobe Fun Tour (klassieke)

29/06

Zaterdag

Rookie Tour Wakeboarden

01-05/07

Maandag tot vrijdag

MWK Jeugdkamp

05/07

Vrijdag

Brevettendag

10/08

Zaterdag

Initiatie andersvaliden

18/08

Zondag

Zot clubkampioenschap

06/09

Vrijdag avond

Senior Slalom Special

07-08/09

Zaterdag tot zondag

MWK Cup 2013

Naast dit agenda wordt binnenkort de planning voor de jeugd en pro trainingen nog per email
doorgegeven en speelt de sportraad ook met het idee om een opleidingsdag blootvoetskiën te
organiseren voor de jeugd van de MWK. Meer hierover binnenkort!
Leden die vorig jaar hun kinderen hebben laten deelnemen aan het waterskikamp begin Juli en die
voor dit jaar nog niet ingeschreven hebben kunnen dit best zo snel mogelijk doen vermits de
plaatsen beperkt zijn en wij momenteel al 22 inschrijvingen genoteerd hebben.
En uiteraard zijn alle leden, hun familie en vrienden warm uitgenodigd op onze andere
evenementen, in het bijzonder de wedstrijden en het bijzonder leuke ‘Zot Clubkampioenschap’. Pak
dus je agenda erbij en noteer alvast de dagen die je niet wil missen!
Het Sigma project
De kogel is door de kerk, de uitvoering van het Sigma Plan komt dit jaar echt op kruissnelheid. De
onderhandeling met het Comitee van Aankoop voor de onteigening is succesvol afgerond en tegen
einde april zal de concessieovereenkomst met W&Z voor onze nieuwe infrastructuur ondertekend
worden.
Binnen twee weken wordt door W&Z de bestelling geplaatst voor onze nieuwe steigers, afsluitingen
en randinfrastructuur. We zullen dus dit jaar onze nieuwe site echt vorm zien krijgen.
Van de kant van MWK zijn we druk bezig met de afronding van het ontwerp van het nieuwe clubhuis
en de financiële omkadering ervan, zodat wij na het bouwverlof ook een aanvang kunnen nemen
met de bouwwerken.
Op voorwaarde dat alles netjes verloopt zien wij onze nieuwe site beschikbaar tegen uiterlijk
september 2014. Voor de nostalgische zielen onder ons, nog even genieten van onze huidige
omgeving dus.
Organisatie & Inschrijvingen
Op basis van de herstructurering van het lidmaatschap einde vorig jaar, hebben wij inmiddels het
centrale beheersysteem en de inschrijvingsconsole volledig vernieuwd en geinstalleerd. Alles is dus
klaar om vanaf dit seizoen een beter inzicht te krijgen in de populatie en de bewegingen van onze
vereniging.
Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, is er dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis van de
club een echte betalingsuitnodiging met gestructureerde mededeling naar alle geregistreerde leden
gestuurd. In het verleden hebben wij gewacht tot mensen spontaan betaalden en verder vertrouwd
op sporadische controles aan de waterkant, wat niet de beste aanpak is gebleken.

Afgaande op de reacties van een heleboel mensen is deze nieuwe manier van werken in zeer goede
aarde gevallen. Het doet me plezier vast te stellen dat we ontelbare positieve reacties van mensen
hebben gekregen en er ook veel spontane vragen gekomen zijn voor nieuwe inschrijving van mensen
die nog niet geregistreerd waren.
De resultaten spreken dan ook voor zich. Op datum van vandaag hebben we al meer inschrijvingen
geregistreerd dan historisch op het volledige jaar geboekt werd! Een succes dus.
Ongeveer 98% van de betalingen werden ook netjes met gestructureerde mededeling uitgevoerd,
voor de resterende 2% graag naar volgend jaar een extra inspanning zodat wij alle betalingen
volledig automatisch kunnen registreren.
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven, wordt vanaf 2013 een tarief van 10 Euro per dag
aangerekend voor genodigden. Elke bootitularis ontvangt bij aanvang van het seizoen een krediet
van 10 dagpassen, inbegrepen in het lidgeld, zodat je alvast de eerste mensen kan uitnodigen.
Op het moment dat dit krediet opgebruikt is, krijgt je als boottitularis van het beheersysteem
automatisch een melding hiervan per email en kan je door middel van een aangeboden
gestructureerde mededeling nieuw krediet voor dagpassen aankopen.
Om misbruik te voorkomen werd in het nieuwe beheersysteem een beveiliging aangebracht.
Wanneer je een genodigde of een lid voor de eerste keer op je boot wil inschrijven, een inschrijving
die zoals je wellicht weet verplicht is om organisatorische en verzekerings redenen, moet je als
titularis je Pincode ter beschikking hebben om de inschrijving af te ronden.
Moest je met je betalingsuitnodiging eerder dit jaar je pincode nog niet ontvangen hebben dan kan
je bij eric@mwk.be aan aanvraag indienen voor een copie van je titularisrapport. Alternatief kan je
dit rapport eveneens eenvoudig opvragen of je pincode bekijken aan de inschrijvingsconsole door je
identiteitskaart in de kaartlezer te steken.
Voor inschrijving van genodigden en leden en het opvragen van je persoonlijke gegevens aan de
console in de taverne benadrukken we nog eens dat de procedure met identiteitskaart veruit het
makkelijkst is, gezien de gegevens dan onmiddelijk en automatisch opgevraagd worden. De
alternatieve manuele procedure vereist om veiligheidsredenen dat je de pincode van de
geraadpleegde persoon bij de hand hebt.
Naast gewone identiteitskaarten voor personen vanaf 12 jaar kan het systeem ook gebruikt worden
met zogenaamde Kids ID’s. Dit zijn identiteitskaarten die je voor je kinderen kan aanvragen bij de
lokale burgerlijke stand voor een kostprijs van 3 Euro. Het is ook interessant om weten dat deze Kids
ID’s binnenkort overal in Europa verplicht zullen zijn als je met je kinderen op vakantie gaat!

De volgende stap in de vernieuwing van het beheersysteem is het online portaal dat wij uiterlijk
tegen einde juni beschikbaar willen hebben. Vanaf dat moment zal je dan via een ‘Aanmeldingsknop’
op onze website www.mwk.be kunnen inloggen met je lidnummer en je pincode om al je gegevens
te bekijken en/of aan te passen, betalingsuitnodigingen en gepersonaliseerde formulieren af te
drukken of naar je email te verzenden, enz...
Tenslotte, tegen de verhuis naar onze nieuwe infrastructuur in 2014, zal de toegangscontrole van
het nieuwe domein gekoppeld worden aan het beheersysteem en krijgt elk lid een
gepersonaliseerde ‘Smart’ lidkaart waarmee je toegangen kan openen en je gegevens kan
raadplegen door eenvoudig je lidkaart tegen de badgelezer te houden.
Op dat moment zulllen waarschijnlijk ook fysieke dagpassen verstrekt worden die dan aan het
registratiesysteem ontwaard moeten worden tijdens de inschrijving van de genodigde.
Dit is waarschijnlijk het meest aangewezen moment om aan te geven dat wij vanaf dit jaar de
lidkaarten va de WSV federatie niet meer zullen uitreiken. Deze lidkaart heeft geen enkele functie
en kost ons alleen bergen werk en onnodige verzendingskosten om ze aan onze leden te bezorgen.
Tenslotte kan elk lid zijn of haar status eenvoudig opvragen aan de inschrijvingsconsole met hun
identiteitskaart.
Nog even benadrukken dat we tot onze verhuis naar de nieuwe site af en toe nog geconfronteerd
worden met een gesloten taverne, waardoor je eventuele genodigden niet onmiddelijk kan
inschrijven. Wij rekenen erop dat je dan later op de dag deze inschrijving toch nog uitvoert van zodra
de taverne wel open is!
In de nieuwe infrastructuur zal de inschrijvingsconsole geplaatst worden in het clubgedeelte van het
gebouw dat dan door middel van een geldige lidkaart ten allen tijde betreden kan worden,
onafhankelijk van de openingsuren van de taverne.
Tenslotte nog een woordje over het hanteren van het statuut van genodigde. Uiteraard moet dit
statuut gebruikt kunnen worden voor mensen die maximum drie keer per jaar onze club bezoeken,
maar het lijkt me ook dat enige bezinning over het gebruik hiervan terecht is.
Mensen die op regelmatige basis, zelfs al is dit maar enkele keren per jaar, van onze infrastructuur
gebruik willen maken kunnen best aangemoedigd worden om zich in te schrijven als lid. Het is
immers zo dat enerzijds de tarieven voor lidmaatschap niet onoverkomelijk zijn in vergelijking met
andere sportclubs, anderzijds draagt elk nieuw ingeschreven lid bij tot een spreiding van de
aanzienlijke werkings en investeringskosten van onze vereniging zodat de financiële last voor alle
leden ook in de toekomst hanteerbaar blijft.

Met een sporadische mondelinge inspanning van alle leden kunnen we de financiële stabiliteit van
onze club in de toekomst garanderen en nog meer investeren in de promotie van de waterskisport
en het jeugdleven!
Van de kant van de organisatie zorgen wij als tegenprestatie dan voor een degelijk bestuur en een
bedachtzame besteding van onze beschikbare fondsen. Het huidige lange termijn financiële plan
voorziet al in een gezonde toestand van onze vereniging tot 2020, waarbij enkel een jaarlijkse
indexaanpassing van de lidgelden en de huur van de taverne gepland is.
Wij zijn ook blij dit jaar weer vier nieuwe boottiularissen te mogen verwelkomen, met name:





Rupert Eyckmans met MW100
Guy Jakus met MW041
Bert Resseler met MW042
Dominic Dauwe met MW091

Wij wensen hen welkom als nieuwe titularis en veel skiplezier met hun familie en vrienden. De
vertrekkende titularissen danken wij voor hun jarenlange lidmaatschap en wensen hen het
allerbeste.
Tenslotte rest me nog enkel om alle leden die tijdig ingeschreven hebben hartelijk te bedanken voor
hun sportieve medewerking en kijk ik samen met jullie uit naar een spetterend en zonovergoten
seizoen.
Met sportieve groeten,

Walter Haazen
Mechelse Waterski Klub
Raad van Bestuur

