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Beste klubleden,
We hebben het nieuwe jaar weeral ingezet en hopen dat jullie de feestdagen op een fijne manier
met familie en vrienden hebben kunnen doorbrengen.
Traditioneel worden er rond deze periode steeds goede voornemens uitgesproken, dat doen we dus
bij de Mechelse Waterski Klub ook! Met deze willen wij vanaf het nakende seizoen 2009 nogmaals
jullie aandacht vestigen op, en medewerking vragen voor een aantal pijnpunten die wat moeilijker
beheersbaar lijken te zijn in onze vereniging…
Veiligheid
Waterskiën is een fantastische sport, vooral als je dat op een zonnige dag kan doen, samen met
familie en vrienden en gekoppeld aan een drankje en een hapje. Naast het plezier dat we elk jaar
weer hebben in onze sportbeleving, is het evenzeer van belang om dit ten allen tijde op een veilige
manier te blijven doen.
Op de enkele topdagen die we (nagenoeg) elk seizoen mogen meemaken, waar we in grote
aantallen komen opdraven om maximaal te profiteren, wordt het risico op ongevallen nog groter.
We zijn er het ongetwijfeld over eens dat elk ongeval in principe vermeden kan worden, op
voorwaarde dat we alert blijven en respect tonen voor de reglementen van onze vereniging.
Zoals elk jaar zullen wij ook in 2009 vanuit de Raad van Bestuur onze verantwoordelijkheid nemen
om overtreders van de reglementen terecht te wijzen en zo nodig te beteugelen. We doen dit niet
graag, maar dit is nu eenmaal een essentieel onderdeel van onze opdracht inzake deugdelijk
bestuur!
Om ons te verzekeren van een actievere medewerking van de leden, zullen wij vanaf dit jaar de
verantwoordelijkheid van bootleden wat explicieter interpreteren. Dat wil zeggen dat, indien een
skiënd lid de reglementen overtreedt, wij automatisch het bootlid waarbij het betrokken lid skiet
medeverantwoordelijk zullen stellen.
Het komt er dus op aan om als bootlid er mee pro‐actief op toe te zien dat skiënde leden die onder
uw hoede staan de reglementen ter harte nemen. Meer specifiek vragen wij u om vanaf dit jaar
onder andere strenger toe te zien op naleving van de vaarreglementen, betonen van het nodige

respect voor andere leden en bestuur, beschikbaarheid van vaarbewijzen voor leden die uw boot
besturen en correcte inschrijving van genodigden en skiënde leden.
Ski materiaal
Het skimateriaal van de klub is geen privé winkel! Niettegenstaande wij de afgelopen jaren
oogluikend toegestaan hebben dat leden het skimateriaal leenden voor privé doeleinden, hebben
we tot onze schande moeten vaststellen dat dit leidt tot een aanhoudende zoektocht naar materiaal
dat in de boten van de leden of gewoon aan de waterkant achterblijft…
De Raad van Bestuur heeft daarom beslist dat het materiaal van de klub enkel nog gebruikt zal
kunnen worden voor vooraf aangekondigde en goedgekeurde initiatieven, en op basis van een
strikte controle op het gebruik en terug inleveren van het materiaal. Hoe één en ander praktisch in
zijn werk zal gaan laten wij jullie graag de komende maanden weten.
In tussentijd doen wij nog een laatste oproep naar leden die nog materiaal van de klub bij zich
hebben, om dit zo snel mogelijk terug in te leveren. Wij zouden het bijzonder jammer vinden om al
bij aanvang van het seizoen sancties te moeten uitdelen.
Sluikstorten
Tenslotte nog een woordje over het toenemende fenomeen van het sluikstorten. En ja, wij weten
ook dat het merendeel van het afval dat op en rond ons domein gedropt wordt afkomstig is van
individuen die niets met onze klub te maken hebben en duidelijk een schrijnend gebrek aan
gemeenschapszin betonen.
Nochtans zijn ons ook verschillende gevallen bekend van klubleden die het normaal vinden om afval
van thuis mee te brengen en in of naast onze containers te droppen. Voor het bestuur van onze
vereniging, en ongetwijfeld voor elk ander rechtgeaard klublid, is dit een totaal onaanvaardbaar
gedrag, dat vanaf 2009 beantwoord zal worden met definitieve uitsluiting van het betrokken lid!
Wij willen ons domein zuiver en aangenaam houden en vragen daarom jullie actieve medewerking
om hierop toe te zien en eventuele overtredingen meteen te melden.
Met sportieve groeten,
Walter Haazen
Mechelse Waterski Klub
Raad van Bestuur

