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Beste clubleden,
Eerst en vooral wil ik jullie uit naam van de voltallige Raad van Bestuur en de leden van de Sportraad
een gelukkig, gezond en voorspoedig 2015 wensen. Wij kijken allemaal uit naar een jaar waarin het
volgende grote hoofdstuk in de geschiedenis van de MWK aanvangt.
In 2014 hadden we dankzij de aanhoudende inspanningen van de Sportraad weer een bruisend jaar
vol met succesvolle evenementen, met als spetterende afsluiter ‘Het afscheid van de
Battenbroekhoeve’ op 29 november laatstleden.
Met 190 deelnemers was ons clubhuis afgeladen vol en werd de avond een bruisende happening met
muziek van de band van Paul Vermeulen en een leuke veiling van inboedel en onderdelen van het
oude clubhuis. Een waardig afscheid dus na 40 jaar trouwe dienst!
We kijken al uit naar de evenementen van 2015 in en rond onze nieuwe thuisbasis, bij aanvang van
het seizoen zullen de mensen van de Sportraad jullie een overzicht geven van de geplande activiteiten.
In ieder geval zullen de traditionele evenementen zoals jeugdtrainingen, het skikamp van begin Juli en
het Zot clubkampioenschap op deze agenda niet ontbreken.
Organisatie en medewerkers
In het kader van de vernieuwing van onze vereniging hebben wij de afgelopen weken ook een aantal
stappen genomen in de richting van de verjonging van ons bestuur. Om de volgende generatie meer
armslag, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te wijzen hebben Yves De Mey, Sid Adriaensen
en Lieven Spoo na vele jaren van trouwe dienst afscheid genomen van de Sportraad en het roer
overgelaten aan de jongere generatie. Zo heeft Sid bijvoorbeeld 35 jaar onafgebroken gezeteld in de
Sportraad, een prestatie om misschien even bij stil te staan…
Aansluitend op de veranderingen in de Sportraad hebben wij beslist om Manu Spoo, Sasha Hens en
Bob Brigou, de trekkende krachten van de Sportraad, als permanent genodigde in de Raad van Bestuur
te verwelkomen met ingang van 11/12/2014, zodat zij zich de werking van dit orgaan eigen kunnen
maken en in de nabije toekomst voor een naadloze opvolging van het bestuur kunnen zorgen.

Vanaf het seizoen 2015 zullen alle zaken die te maken hebben met sport, sportinfrastructuur, recreatie
en evenementen onder de verantwoordelijkheid van de Sportraad vallen en dus ook rechtstreeks door
hen beheerd worden.
Het toekomstbeleid, de statutaire zaken en het financieel beheer blijven dan als vanouds de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in samenspraak met de Algemene Vergadering.
Voor aanvang van dit seizoen wordt onze MWK website in een totaal nieuw kleedje gestoken om één
en ander beter toegankelijk en aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat alle coördinaten van
verantwoordelijken hier gemakkelijk terug te vinden zijn.
Op vraag van de Sportraad doe ik hier een dringende oproep aan de jonge (en zelfs niet zo jonge)
leden van de club. Wij zoeken nog steeds naar mensen die een steentje willen bijdragen in de
organisatie van de jaarlijkse evenementen, zonder dat het hiervoor noodzakelijk is om in de Sportraad
te zetelen. Wil je op gezette tijden en wanneer het past in je agenda graag deel uitmaken van het
organisatieteam van de MWK, dan kan je dit kenbaar maken aan Manu@mwk.be, Sasha@mwk.be of
Bob@mwk.be
Inschrijvingen 2015
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 de infrastructuurbijdrage. De
betalingsuitnodigingen voor titularissen werden einde december 2014 per email verstuurd, die van de
andere leden zijn deze week eveneens buitengegaan.
Om de tijdspanne voor de jaarlijkse inschrijvingsadministratie tot een minimum te beperken en 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!
Voor de andere leden ook nog even opmerken dat bij betaling voor einde maart van dit jaar het
voordeeltarief met een korting van 50,-€ geldt. Tijdig betalen is dus zeker in uw voordeel!
De inschrijvingsdagen voor titularissen in 2015 zijn dit jaar vastgelegd op:




Dinsdag 24/2/15 Van 17.00 Tot 21.00 uur
Donderdag 26/2/15 Van 18.00 Tot 22.00 uur
Vrijdag 27/2/15 Van 15.00 Tot 19.00 uur

Sigma
De ruwbouw van ons nieuw clubgebouw is afgewerkt. Ondanks een lichte weervertraging worden
deze en volgende week de dakdichting, ramen en deuren afgewerkt zodat wij tegen einde januari een
wind en waterdicht gebouw hebben. In de daarop volgende weken wordt eveneens de gevelbekleding
afgewerkt.

Vanaf einde januari worden dan alle zeilen bijgezet om de technieken voor water, elektriciteit, gas,
rioleringen en data infrastructuur te installeren. Dank zij de inspanningen van de energieleveranciers
verwachten wij de aansluiting van de nutsvoorzieningen tegen 20 februari eerstkomende zodat het
gebouw onverwijld afgewerkt kan worden en onze toekomstige uitbater de binneninrichting van het
commerciële gedeelte kan installeren.
De finale oplevering van het gebouw is verwacht tegen einde april van dit jaar.
Langs de kant van Waterwegen & Zeekanaal wordt alles in het werk gesteld om de komende weken
de nieuwe steigers, de slibway en de inrichting van de ligweide af te werken. Rekening houdend met
het weer zouden we dan het definitieve gras medio maart kunnen inzaaien, zodat onze nieuwe wateren ligweide infrastructuur eveneens tegen einde april in gebruik kan genomen worden.

Dit wil dus zeggen dat gedurende de eerste zes tot acht weken van het seizoen onze boten nog
aangemeerd zullen worden aan de oude steigers.
Omwille van de drukke bezigheden voor afwerking van onze nieuwe site hebben wij de traditionele
nieuwjaarsreceptie tot nader order uitgesteld en zal zij voor één keer waarschijnlijk vervangen worden
door een spetterende openingsfeest van onze nieuwe club.
Er rest me dus nog enkel om samen met jullie uit te kijken naar deze gebeurtenis en een eerste
zonovergoten seizoen aan de zuidkant van het meer van Battenbroek 
Met sportieve groeten,
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