
 

 
 

 
 

 

Mechelse Waterski Klub 

Nieuwsbrief – Nr.9 – December 2010 

 

Beste klubleden, 

 
Het is weeral zover, na verscheidene weken van hard labeur is de 
Sint weeral terug naar Spanje vertrokken  voor een welverdiende 
vakantie. 
 
Met de huidige aandacht voor, en discussies over, 
arbeidsstatuten, CAO's en immigratieregels vraag ik me af hoe de 
brave man er iedere keer blijft in slagen om binnen het gestelde 
tijdsbestek alle gegadigden in hun noden te voorzien. Conclusie: 
De Sint kan voor ons alleen maar een toonbeeld van volharding 
zijn. 
 
Maar goed, de Kerstman (nog zo'n verbazende figuur) is dus in 
aantocht en het jaar is weeral bijna ten einde. Tijd om de 
kerstversiering boven te halen, af te stoffen en de boom op te 
tuigen zodat we weer aan onze jaarlijkse feestperiode met 
familie en vrienden kunnen beginnen. 
 

 

Traditiegetrouw is dit ook weer de tijd van het jaar voor goede voornemens en aankondigingen. Het 

leek me daarom gepast om jullie weer eens op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in en 

rond onze club en onze plannen voor het volgende jaar.  

40 Jaar MWK 

 
 

 

Ongelooflijk maar waar, in 2011 bestaat onze club 40 jaar! Begonnen als 
een gedurfd avontuur van een handjevol vrijwilligers en enthousiaste 
waterskiërs in 1971, mogen wij er terecht trots op zijn dat we vandaag de 
grootste en waarschijnlijk best uitgeruste waterskiclub van België zijn.  
 
Dat we naast de sportieve werking voortdurend alle mogelijke 
maatregelen treffen om het voortbestaan en de financiële stabiliteit van 
onze vereniging te vrijwaren kan denk ik alleen maar bijdragen tot de 
invulling van onze doelstellingen. 

 



 

 
 

 
 

Een succesverhaal zoals het onze moet dan ook op gepaste manier gevierd worden. Goud halen we 

nog niet, daarvoor moeten we er nog eens 10 goede jaren bijdoen, maar het zilver jubileum zijn we 

al ruim gepasseerd! 

Vanuit de Raad van Bestuur en de Sportraad is dan ook het initiatief genomen om van 2011 een 

feestjaar te maken. De aftrap van dit feestgebeuren geven we op vrijdag 21 Januari 2011 om 20.00 

uur met een spetterende nieuwjaarsreceptie in een extra luxe jasje! Tijdens de receptie krijgen 

jullie van ons, naast de gebruikelijke (en bijzondere) praktische aankondigingen en verzoeken, een 

compleet overzicht van de geplande feestactiviteiten. Dus... datum meteen noteren in je agenda en 

zorgen dat je erbij bent! Wij rekenen alvast op een recordaantal deelnemers. 

Het doet me plezier jullie te melden dat Jan De Witte, onze verantwoordelijke bestuurder voor 

infrastructuur, zich enthousiast kandidaat heeft gesteld om alle feestactiviteiten van het komende 

jaar in goede banen te leiden. Met vragen en suggesties rond onze feestplannen kan je bij hem 

terecht op jan@mwk.be 

Inschrijvingen 2011 

Niemand houdt zich graag met administratie bezig, ook wij niet, zeker als het weer begint te 

verbeteren en wij naast het werken voor de club ook eens willen genieten van onze sport. Daarom 

doen we nogmaals een oproep en een herhaling van duidelijke regels om de inschrijvingen in 2011 

op een ordentelijke en snelle manier te laten verlopen. 

Volgend op onze nieuwjaarsreceptie van 21/1 hebben wij drie 'zitdagen' gepland voor de inschrijving 

van bootleden, namelijk op zondag 23/1 en zondag 30/1, telkens van 14.00 uur tot 18.00 uur en op 

donderdag 3/2 's avonds van 18.00 uur tot 22.00 uur voor diegenen die in het weekend elders 

vertoeven. 

Gelieve te noteren dat wij vanaf dit jaar géén inschrijvingen van bootleden per telefoon, fax of 

email meer zullen aanvaarden. Wij verwachten dat alle bootleden ofwel zelf, ofwel door een 

afgevaardigde op één van de zitdagen vertegenwoordigd zijn om hun inschrijving af te handelen. 

Voor alle duidelijkheid:  Voor de geldige inschrijving krijgen wij van u een behoorlijk ingevuld en 

ondertekend inschrijvingsformulier (kan je downloaden van onze website) en een kopie van het 

verzekeringsbewijs van uw boot dat het volledige seizoen van 15/3/2011 tot 30/10/2011 dekt. Voor 

diegenen die (tijdelijk) geen boot ter beschikking hebben is het verzekeringsattest uiteraard niet 

vereist, het volstaat dan dat je dit op je inschrijving meld. Moest je tegen je dag van inschrijving al je 

lidmaatschapsbijdrage betaald hebben, dan krijgen we ook graag een kopie van het betalingsbewijs. 

De laatste stap van de inschrijvingsprocedure is de betaling van je lidmaatschapsbijdrage vóór 1 

Maart 2011. Dit wil zeggen dat je volledige bijdrage vóór die datum op onze rekening 733-
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0262457-05 moet binnengekomen zijn. Wacht dus niet tot de laatste dag om de betaling uit te 

voeren! 

Het afgelopen jaar hebben we in een aantal gevallen nog het voordeel van de twijfel gegeven, vanaf 

2011 kan dit echter niet meer. Dit wil zeggen dat iedereen die vóór 1 Maart 2011 niet met zijn 

volledige inschrijvingsvoorwaarden in orde is, onvoorwaardelijk en onherroepelijk als 

ontslagnemend beschouwd wordt. Een verwittigd man (of vrouw) is er twee waard zeg ik maar! 

Voor het goede verloop van onze administratie vragen wij ook om tijdens je eerste bezoek aan de 

club, bij aanvang van het seizoen, je identiteitskaart en die van je familieleden en skiënde leden te 

gebruiken om aan de console naast de toog van de taverne je gegevens nog eens te updaten. 

Afmetingen & gewichten boten 

Er is al één en ander over gesoebat de afgelopen jaren... De toegelaten afmetingen van de boten 

staan nochtans duidelijk vermeld in ons Vademecum, een document dat door ieder lid van onze 

vereniging gekend zou moeten zijn. 

Nochtans moeten wij zeggen dat de evolutie van de nieuwe waterskiboten moeilijk bij te houden is 

en dat we ook de afgelopen jaren een aantal keer voor een voldongen feit gesteld zijn door leden die 

een boot hadden aangeschaft die niet binnen de toegelaten afmetingen ligt. 

De in het Vademecum aangegeven afmetingen blijven tot nader order van kracht, maar vanaf 2011 

voegen wij een regel toe aan ons reglement betreffende de aanvaarding van nieuwe boten. 

Om alle vergissingen en onduidelijkheden te vermijden zal elke nieuwe boot die op het watervlak in 

gebruik genomen wordt, vooraf de expliciete goedkeuring van de Raad van  Bestuur moeten krijgen. 

Deze regel geldt zowel voor nieuw toetredende bootleden als voor bestaande leden! 

Dit wil zeggen dat u alvorens een nieuwe boot te bestellen een aanvraag ter goedkeuring zal moeten 

voorleggen aan de Raad van Bestuur. Vaartuigen waarvoor geen schriftelijke bevestiging van de 

goedkeuring door de Raad van Bestuur gegeven werd zullen niet meer op ons watervlak toegelaten 

worden. 

Eric Aertssens, ons verantwoordelijk bestuurslid voor ledenadministratie en reglementen, zal 

hiervoor eerstdaags het gepaste formulier op onze website ter beschikking stellen. 

Registratie van genodigden 

In het verleden hanteerden wij de regel dat al wie binnen een periode van twee jaar voor een derde 

keer als genodigde kwam skiën ingeschreven moest worden als skiënd lid of skiënd student. 



 

 
 

 
 

In de praktijk stellen wij vast dat deze regel heel moeilijk interpreteerbaar is en dat er regelmatig 

misbruik van gemaakt werd. Vanaf 2011 starten wij daarom met een zuivere lei en zal iedereen die 3 

keer als genodigde is komen skiën, ongeacht het tijdsbestek waarin dit gebeurt, verzocht worden 

zich in te schrijven. Deze aanpak is eenvoudiger en wordt bovendien door de meeste sportclubs 

toegepast. 

Het spreekt voor zich dat het tijdig en correct inschrijven van genodigden een must is om deze regel 

te kunnen opvolgen. Op het gevaar af om als een 'zagevent' bestempeld te worden wil ik nog eens 

benadrukken dat het bootlid aansprakelijk is voor de correcte registratie van zijn genodigden en 

skiënde leden. Het zou ons plezier doen om het komende jaar bespaard te blijven van het nemen 

van onprettige tuchtmaatregelen. 

Het Sigma project 

Het Sigma project zit een beetje in het slop... 't is te zeggen, wij hebben in de wandelgangen 

vernomen dat er een discussie aan de gang is tussen ANB (Agentschap Natuur & Bossen) en W&Z 

(Waterwegen en Zeekanaal). Deze laatste heeft van de overheid de opdracht om de aanleg van de 

overstromingsgebieden binnen de geplande tijd en budgetten te realiseren en heeft daarvoor over 

nagenoeg alle gebieden het hoederecht gekregen. Nagenoeg wil zeggen alle gebieden behalve... 

juist, het onze, dat momenteel nog onder beheer van ANB staat! 

ANB schijnt er op aan te dringen om na uitvoering van de werken terug de controle over de 

geplande gebieden te krijgen en lijkt hun huidige positie voor Battenbroek als mogelijk 

drukkingmiddel te gebruiken. 

In de praktijk wil dit zeggen dat W&Z en MWK, afgezien van de overwegend technische 

voorbereidingen, niet verder kunnen met zowel de onteigening van onze huidige infrastructuur als 

de onderhandelingen over de concessieovereenkomst voor de nieuwe, gezien W&Z tot nader order 

niet de wettelijke beheerder van ons domein is. 

Vermits deze twee stappen voor ons essentieel zijn om onze lange termijn financiële planning, en de 

daaraan gekoppelde ruimte voor investeringen, te vervolledigen kunnen wij momenteel dus niet 

verder met het project. Realistisch gesproken vermoeden wij dat de huidige situatie mogelijk al voor 

een vertraging van 6 tot 12 maanden in de uitvoering van het project zal zorgen. Afwachten dus. 

Financieel beheer 

Zoals gebruikelijk hebben we het jaar weer afgesloten met een gezonde balans. Het doet me 

eveneens plezier jullie te melden dat Lieven Spoo het dagelijkse financiële beheer van de club 

overgenomen heeft van Alain Van den Broeck, die omwille van persoonlijke beweegredenen jammer 



 

 
 

 
 

genoeg ontslag genomen heeft als lid van de Raad van Bestuur. Wij danken Alain voor zijn geleverde 

inspanningen en wensen Lieven alle succes toe in zijn nieuwe taak. 

Lieven heeft de afgelopen twee maanden, met zijn gebruikelijke elan, de koe bij de horens gevat en 

een aantal dringende financieel/administratieve zaken in een stroomversnelling gebracht. 

Eén van deze zaken is het opzetten van ons BTW-plichtig statuut en de daaraan gekoppelde 

boekhouding. Jullie hebben het afgelopen jaar ongetwijfeld ook één en ander gehoord in de media 

betreffende BTW regels voor VZW's. Na grondig onderzoek hebben wij vastgesteld dat wij inderdaad 

onder die verplichtingen vallen en kiezen wij ervoor om dit spontaan in orde te brengen, eerder dan 

te wachten tot we van overheidswege verplicht worden om te regulariseren. 

Kort samengevat zegt de wetgeving dat bijdragen en onkosten die rechtstreeks met de beoefening 

van de sport te maken hebben vrij van BTW zijn. Voorbeelden hiervan zijn vergoedingen voor 

training en lidmaatschapsbijdragen voor skiënde leden en families. Alle andere bijdragen en kosten 

zoals bijvoorbeeld infrastructuur, steigerhuur, verkoop van dranken en maaltijden op evenementen 

zijn wel onderhevig aan BTW. 

Concreet houdt dit in dat wij vanaf 2011 op een gedeelte van het lidmaatschap voor bootleden 21% 

BTW zullen heffen. Meer specifiek op de gedeelten die te maken hebben met de bijdrage voor 

infrastructuur en steigerhuur, en wel als volgt opgesplitst: 

 Eenmalige infrastructuurbijdrage voor nieuwe bootleden 1.500,-€ + 21% BTW = 1.815,-€ 

 Lidmaatschap skiënde familie, inbegrepen in lidmaatschap bootlid 220,-€ - vrij van BTW 

 Steigerhuur, inbegrepen in lidmaatschap bootlid 305,-€ +21% BTW = 369,05 € 

Een nieuw intredend bootlid betaalt dus vanaf 2011 een totaal van 2.404,05 Euro, een vernieuwing 

van een bestaand lidmaatschap wordt dan 589,05 Euro. Gelieve dus bij storting van uw 

lidmaatschapsbijdrage het correcte bedrag te voldoen. Na ontvangst van uw betaling krijgt u vanaf 

nu van ons een rechtsgeldige factuur. 

De lidmaatschapsbijdragen voor Skiënde familie (220,-€), skiënd lid (125,-€), skiënd student (50,-€) 

en steunend lid (25,-€) blijven ongewijzigd, gezien zij niet aan BTW onderhevig zijn. Registratie voor 

deze leden kan vanaf nu enkel nog via de website of aan de console in de taverne, en dus niet meer 

per fax of email. Betaling van deze lidmaatschapsbijdragen kan door storting op hetzelfde 

rekeningnummer 733-0262457-05. 

Wij realiseren ons dat dit geen leuk bericht is, nochtans moeten wij als 'goede huisvaders' respect 

voor zowel onze interne reglementen als die van de overheid nastreven. Wij rekenen dan ook op het 

begrip van al onze leden voor deze aanpassing. 



 

 
 

 
 

Het mag eveneens gezegd worden dat ons BTW statuut al geactiveerd wordt met ingang van 2010, 

en wij dus vanuit de vereniging al BTW zullen moeten afdragen voor de lidmaatschapsbijdragen van 

het afgelopen jaar. De Raad van Bestuur heeft nochtans beslist om deze rekening voor 2010 niet 

door te schuiven naar de leden. 

In tussentijd rest me nog enkel om jullie allemaal een fantastisch jaareinde en prettige feesten toe te 

wensen! 

Met sportieve groeten, 

 

Walter Haazen 

Mechelse Waterski Klub 

Raad van Bestuur 

 

 


