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Inleiding 
 
 
De Mechelse Waterski Klub is een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) ontstaan uit het 
enthousiasme en dynamisme van enkele Mechelse waterskiliefhebbers. 
De officiële stichting vond plaats op 5 augustus 1971 en werd bekrachtigd door het 
verschijnen van de statuten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 september 1971. 
De meest recente versie werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 juni 2021. en 
is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2021. 
 
 
 
Het vademecum bestaat uit drie delen: 
 
Deel 1   -   De Statuten. 
Met als bijlagen de lijst van de effectieve leden en van de Bestuurders. 
Wat hier staat kan enkel door de Algemene Vergadering van de vzw aangepast worden. 
 
 
Deel 2   -   Het Intern Reglement. 
Dit bevat alle regels en reglementen op bestuurlijk vlak. 
Wat hier staat kan enkel door het bestuur aangepast worden, tenzij de wet of de statuten het 
anders bepalen. 
 
 
Deel 3  -   Het Sportreglement. 
Dit bevat alles wat de leden moeten weten over hoe gebruik te maken van het 
watervlak. 
Wat hier staat wordt door de sportraad opgesteld en aangepast, maar wel mits 
inachtname van het principe dat de beslissingen van de sportraad in een door het bestuur 
goedgekeurd verslag van de sportraad staan. 
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INHOUDSTAFEL 
 
 
DEEL 1   -   De Statuten. 
 
Artikel  1.1.     De Statuten zoals laatst verschenen in het Belgisch Staatsblad. 
Artikel  1.2.     Opsomming van de effectieve leden van de MWK vzw. 
Artikel  1.3.     Samenstelling van het bestuur. 
Artikel  1.4.     De erevennoten. 
 
 
DEEL 2   -   Het Intern Reglement. 
 
Artikel  2.1.     De verschillende bestuursorganen. 
                 2.1.1.   De algemene vergadering. 
                 2.1.2.   Het bestuur. 
                 2.1.3.   De sportraad. 
 
Artikel  2.2.     De leden. 
                 2.2.1.   Definitie van elk soort lid, rechten en plichten. 
                        2.2.1.1.   Effectief lid. 
                        2.2.1.2.   Toegetreden lid. 
                        2.2.1.3.   Boottitularis. 
                        2.2.1.4.   Skiënd lid. 
                        2.2.1.5.   Skiënd jeugdlid. 
                        2.2.1.6.   Niet-skiënd lid. 
                        2.2.1.7.   Kinderen onder de acht jaar. 
                        2.2.1.8.   Genodigden. 
                        2.2.1.9.   Evenementen ingericht of erkend door de MWK. 
 
Artikel  2.3.    Wachtlijst, bootnummers, ligplaatsen. 
                 2.3.1.   Bepalingen. 
                 2.3.2.   Wachtlijst. 
                 2.3.3.   Behouden van de bootplaats. 
                 2.3.4.   Toewijzing van vrijgekomen ligplaatsen. 
                 2.3.5.   Overdracht van een bootnummer en ligplaats tussen gezinsleden. 
                 2.3.6.   Overdracht van bootnummer tussen mede eigenaren. 
                 2.3.7.   Algemeen. 
                 2.3.8.   Bootnummers. 
                 2.3.9.   Ligplaatsen. 
                 2.3.10. Verzekeringen. 
                 2.3.11. Bijdragen voor lidmaatschap. 
 
Artikel  2.4.     Secretariaat. 
 
Artikel  2.5.     Infrastructuur en eigendommen. 
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Artikel  2.6.     Bestemming. 
 
Artikel  2.7.     E.H.B.O. 
 
Artikel  2.8.     Hygiëne. 
 
Artikel  2.9.     Clubhuis en uitbating. 
 
Artikel  2.10.    Toezicht. 
 
Artikel  2.11.   Tuchtprocedure. 
 
Artikel  2.12.   Sancties. 
 
Artikel  2.13.   Rangorde van wettelijke bepalingen. 
 
 
 
Appendix-A     Criteria voor effectieve leden en bestuurders. 
 
Appendix B     Privacy Policy MWK 
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DEEL 3   -   Het Sportreglement. 
 
Artikel  3.1.     Het algemene vaarreglement. 
                3.1.1.   Het waterskiseizoen. 
                3.1.2.   Vaarrichting. 
                3.1.3.   Zon- en feestdagen. 
                3.1.4.   Dodemansknop. 
                3.1.5.   Buitenboordmotoren. 
                3.1.6.   Aankomst- en vertrekzone. 
                3.1.7.   Voorrang bij vertrek en aankomst aan de steiger. 
                3.1.8.   Specifiek vaarreglement voor de wedstrijdzone. 
                3.1.9.   Het nationaal stuurbrevet is verplicht. 
                3.1.10. Toegelaten boten. 
                3.1.11. Rode vlag. 
                3.1.12. Er mag enkel overdag gevaren worden. 
                3.1.13. Reddingsvest voor de skiër. 
                3.1.14. Bij een val van de skiër. 
                3.1.15. Speeltuigen. 
Artikel  3.2.     Het bijzondere vaarreglement voor de wedstrijdzone. 
                3.2.1.   De skiër. 
                3.2.2.   De piloot. 
                3.2.3.   Voorbehouden gebruik van de wedstrijdzone. 
                3.2.4.   Voorrangsregels. 
                3.2.5.   Schansspringen. 
                3.2.6.   Boeien. 
                3.2.7.   Vaarlijn van de boot. 
                3.2.8.   Bij een val van de skiër. 
                3.2.9.   Rode vlag. 
                3.2.10. Absoluut vaarverbod. 
                3.2.11. Reservatie van de wedstrijdzone. 
                3.2.12. In- en uitvaren van de wedstrijdzone. 
Artikel  3.3.     Voorschiften en richtlijnen inzake de veiligheid op het water. 
                3.3.1.  Opletten. 
                3.3.2.  Vaarkoers. 
                3.3.3.  Vaarrichting 
                3.3.4.  Vaarbewijs. 
                3.3.5.  Vaarwater. 
                3.3.6.  Communicatie. 
                3.3.7.  Skiër oppikken. 
                3.3.8.  Skiër afgooien. 
                3.3.9.  Snelheid. 
                3.3.10. Skiër op de plank. 
                3.3.11. Afstand houden bij voorbij varen. 
                3.3.12. Aanleggen/parkeren. 
                3.3.13. Wedstrijdzone. 
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BIJLAGEN 
 
 
1)  Bij Art.  2.2.1.2.    Verklaring inzake kennisname van het MWK vademecum. 
 
2)  Bij Art.  2.10.      Kennisgeving van een tuchtprocedure. 
 
3)  Bij Art.  3.1.6.      Schets aankomst- en vertrekzone - boeienlijnen. 
 
4)  Bij Art.  3.1.10     Akkoordverklaring afmetingen boten en ballast. 
 
5)  Bij Art.  3.1.2.      Inplantingsplan en schets vaarrichting. 
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Deel  1  -  De STATUTEN 
 

 

Mechelse Waterski Klub vzw 
Zetel : Blarenberglaan 8, bus 1, 2800 Mechelen 

Ondernemingsnummer: 0408.448.786 

RPR : Mechelen 

E-mail : info@mwk.be 

Website : www.mwk.be 
 

GECOORDINEERDE  STATUTEN     ---     Versie  24/06/2021 
 
De algemene vergadering van dondedag 24 juni 2021, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen 
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting beslist om de statuten van de Mechelse Waterski Klub vzw, 
verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2014 integraal als volgt te wijzigen en te vervangen 
door onderstaande tekst : 
 
 
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
ARTIKEL 1 - NAAM 
De vereniging draagt de naam “Mechelse Waterski Klub vereniging zonder winstoogmerk”, evenwaardig afgekort tot 
“MWK vzw” of gelijkaardig. 
 
 
ARTIKEL 2 – ZETEL 
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest, heden Blarenberglaan 8 bus 1 te 2800 Mechelen. 
 
 
ARTIKEL 3 – BELANGELOOS DOEL  
De vereniging heeft tot belangeloos doel-  met uitsluiting van enig winstoogmerk – het beoefenen en laten 
beoefenen van de waterskisport. 
De vereniging beoogt dit belangeloos doel onder meer met de hierna vermelde (niet limitatief opgesomde) concrete 
activiteiten te verwezenlijken, te weten onder meer :  

- de waterskisport in al zijn facetten te stimuleren en bevorderen. 
- het organiseren van trainingen, en dit onder begeleiding van gekwalificeerde trainers,  
- het organiseren van tornooien, wedstrijden, recreatieve evenementen, etc.,   
- … 

In die zin mag de vereniging ook, op bijkomende wijze alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de 
opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks noch 
onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig 
andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is 
nietig 
 
 
ARTIKEL 4 – DUUR – TAAL. 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden. 
De werking van de vereniging gebeurt in het Nederlands. 
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TITEL II: LIDMAATSCHAP 
 
ARTIKEL 5 – SOORTEN LEDEN 
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.  
De effectieve leden worden hierna ‘leden’ genoemd. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht 
op de algemene vergadering, komt uitsluitend aan hen toe. De vereniging is gerechtigd om de ledenlijst elektronisch te 
bewaren.  
Toegetreden leden zijn enkel gerechtigd om deel te nemen aan, en te genieten van de activiteiten en 
clubinfrasstructuur van de vereniging. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.  
 
 
ARTIKEL 6 – AANTAL LEDEN 
Het aantal leden moet tenminste vijf bedragen en wordt beperkt tot maximum 16.  
 
 
ARTIKEL 7 – VOORWAARDEN  EFFECTIEF LIDMAATSCHAP  
Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als effectief lid. Om als lid te kunnen toetreden dient het kandidaat 
(effectief) lid echter voor te komen op de ledenlijst van de Vzw Mechelse Waterski Klub. 
Een kandidaat (effectief) lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het Bestuur. Het Bestuur gaat na of de kandidaat 
voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in het intern reglement en legt de lijst van de mogelijke effectieve leden 
voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.. De Algemene Vergadering gaat op haar beurt na of de kandidaat 
voldoet aan alle vereisten zoals beschreven in het intern reglement en beslist autonoom over de aanvaarding van de 
kandidaat als effectief lid op haar eerstvolgende vergadering met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige 
en/of vertegenwoordigde leden. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep 
mogelijk. Als de Algemene Vergadering de toelating van een kandidaat (effectief) lid weigert, kan dit kandidaat-lid het 
volgende kalenderjaar een nieuwe aanvraag indienen . 
Lidmaatschap tot de vereniging houdt aanvaarding van statuten en intern reglement in. 
 
 
ARTIKEL 8 – TOEGETREDEN LEDEN 
Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als toegetreden 
lid.  
Een kandidaat-toegetreden lid dient schriftelijk een aanvraag in bij het Bestuur. Het Bestuur beslist autonoom of een 
kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze 
beslissing is geen beroep mogelijk. Als het Bestuur de toelating van een kandidaat-toegetreden lid weigert, kan dit 
kandidaat-toegetreden lid ten vroegste één jaar na de vorige aanvraag, een nieuwe aanvraag indienen . 
Het bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, steunende of 
adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Dit moet wel 
geratificeerd worden door de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
 
ARTIKEL 9 – RECHTEN EN PLICHTEN  
De effectieve leden hebben alle rechten en plichten die in de wet vastgelegd zijn 
De toegetreden leden hebben de rechten en plichten zoals deze in het intern reglement worden opgenomen. Ieder 
toetredend lid zal bij toetreding een document ondertekenen waarmee hij verklaart kennis genomen te hebben van de 
inhoud van het MWK vademecum. 
 
 
ARTIKEL 10 – BIJDRAGE 
De ledenbijdragen voor zowel de effectieve als de toegetreden leden worden bepaald door het Bestuur en mogen 
maximaal 500 EUR per kalenderjaar bedragen.  
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ARTIKEL 11 – ONTSLAG – UITSLUITING - SCHORSING 
a. Ontslag door een lid 
Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen. De effectieve leden dienen hun ontslag per mail aan de Voorzitter, de 
Secretaris en aan de zetel van de vereniging  (aan hoger vermeld e-mail adres) te betekenen aan het Bestuur. De 
toegetreden leden dienen het ontslag enkel per mail te melden aan de vereniging (middels hoger vermeld mail-adres). 
Daarnaast wordt een (effectief evenals een toegetreden) lid geacht ontslag te nemen (en vervalt het lidmaatschap 
bijgevolg onmiddellijk en automatisch) : 

- wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om lid te zijn van de vereniging, 
- wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald 

heeft binnen de maand na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand. 
Als door het ontslag van een effectief lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het 
ontslag echter gedurende een periode van maximaal 3 maanden geschorst, teneinde de vereniging toe te laten in 
vervanging van het ontslagnemend lid te kunnen voorzien. Uitsluiting van een lid : Het lidmaatschap van een effectief 
lid kan op elk moment worden beëindigd door een beslissing van de Algemene Vergadering, welke daartoe enkel kan 
beslissen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. 
Het lid wordt door het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting en kan vragen om te worden 
gehoord op de Algemene Vergadering. De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap is geheim, tenzij de 
Algemene Vergadering (met eenvoudige meerderheid) beslist hiervan af te wijken.  
b Schorsing van een lid :  
Daarnaast heeft het Bestuur de mogelijkheid om een effectief lid te sanctioneren. 
Het bestuur heeft de bevoegdheid leden en toegetreden leden te schorsen tot maximum van één jaar. Op de 
aansluitende algemene vergadering kan deze beslissen tot uitsluiting met gewone meerderheid voor toetredende leden 
en met een 2/3 meerderheid voor effectieve leden. 
 
 
ARTIKEL 12 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en 
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen. 
 
 
TITEL III: HET BESTUUR 
 
ARTIKEL 13 : AANTAL BESTUURDERS. 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste vijf en maximum negen leden die effectief lid zijn van de 
vereniging. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuur bestaan uit twee bestuurders. 
Indien de vereniging minder dan vijf effectieve leden heeft, dan wordt er een Buitengewone Algemene Vergadering 
gehouden met als doel de benoeming van nieuwe effectieve leden. 
 
 
ARTIKEL 14: DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS 
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. De bestuursleden zijn om de twee jaar per beurtrol 
uiittredend en herverkiesbaar. De beurtrol van het bestuur werd éénmalig vastgesteld. Deze wordt in het verslag van de 
algemene vergadering opgenomen. 
 
 
ARTIKEL 15 – FUNCTIEVERDELING 
Het bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester alsmede iedere andere functie 
kiezen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is . 
 
 
ARTIKEL 16: WIJZE VAN BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal 
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.  
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ARTIKEL 17: AMBTSBEËINDIGING EN AFZETTING VAN DE BESTUURDERS 
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het 
verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of 
vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene 
vergadering. 
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuur. Dit ontslag gaat 
onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het wettelijke of statutaire minimum is 
gedaald. In dit geval, moet het bestuur binnen de twee maanden een algemene vergadering bijeenroepen, welke in de 
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien. 
 
 
ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS. 
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de 
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of 
volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is. 
Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van 
rechtsmiddelen. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. 
 
 
ARTIKEL 19 – AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUUR 
Het bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, een doorslaggevende stem.  
Elke bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen. 
 
 
ARTIKEL 20 : OPROEPEN VAN DE VERGADERINGEN. 
Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris, waarbij (behoudens in geval van 
hoogdringendheid) een oproepingstermijn dient te worden gerespecteerd van twee dagen. Bij de oproeping dient 
tevens een agenda te worden gevoegd. Ingeval van éénparigheid van stemmen, zal er echter ook schriftelijk kunnen 
beslist worden.  
De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de 
vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 
 
ARTIKEL 21 : VERSLAG. 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt die op  op de zetel van de vereniging bewaard worden. Dit verslag 
wordt ondertekend door de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, alsmede door de bestuurders die 
erom verzoeken.  
Na elke bestuursvergadering wordt het verslag verstuurd naar alle effectieve leden  
 
 
ARTIKEL 22 : INTERN REGLEMENT. 
Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen 
bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de 
effectieve leden meegedeeld cfr. art. 2:32 WVV, ttz. per mail aan het door hen opgegeven mail-adres. 
De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vereniging. 
Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda te plaatsen en in haar notulen op te 
nemen. 
Het intern reglement en iedere wijziging ervan wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering 
voorgelegd ter goedkeuring. 
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ARTIKEL 23: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte. 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de vereniging in en 
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. 
Het bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereniging 
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn 
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de 
grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving 
Hun benoeming gebeurt door het bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de 
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 
De aanstelling en de taakomschrijving moeten vermeld worden in het bestuursverslag.  
 
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden  
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuur 
b) door afzetting door het bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij 
aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  
De gevolmachtigden oefenen hun (bijzondere / beperkte) bevoegdheden afzonderlijk uit. 
 
 
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 
 
ARTIKEL 24 – SAMENSTELLING 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Tevens dient uit de aanwezigen (en hierbij in eerste instantie 
uit één van de overige aanwezige bestuurders, indien deze er zijn) een secretaris te worden gekozen, welke wordt 
belast met de redactie van de notulen.  
 
ARTIKEL 25 – VOLMACHTEN 
Elk lid beschikt over één stem. 
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel 
slechts één ander lid vertegenwoordigen.  
 
 
ARTIKEL 26 – BEVOEGDHEDEN  
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor :  

1. een statutenwijziging.  
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, alsmede het 

instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen.   
3. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting.  
4. de ontbinding van de vereniging.  
5. de uitsluiting van een lid, in overeenstemming met de bepalingen vermeld in art 11. 
alsmede in alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.  

 
 
ARTIKEL 27 – BIJEENROEPING  
Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, doch 
zulks uiterlijk binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle effectieve leden moeten ertoe uitgenodigd 
worden. 
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuur of op verzoek van 
ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 
21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40ste dag na het verzoek plaatsvinden. 
De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij gewone 
brief of per email. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan 
moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt 
door minstens één twintigste van de leden. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent 
aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan. 
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ARTIKEL 28 – BESLUITEN 
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve 
wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij 
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem 
van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn. 
 
 
ARTIKEL 29 – BIJZONDERE MEERDERHEDEN 
In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze 
aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging. Een wijziging is alleen dan aangenomen, 
wanneer zij 2/3 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het 
minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, 
mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij 
alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 
 
 
ARTIKEL 30 – VERSLAG  
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de 
vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering . Het verslag wordt 
hetzij per mail aan alle leden bezorgd, hetzij op het privaat luik van de website geplaatst (dat enkel toegankelijk is voor 
de effectieve leden), en zulks uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering. 
Elk lid heeft recht op inzage in het verslag en in de boekhouding. Toegetreden leden en derden hebben dit recht niet, 
tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt. 
 
 
 
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 
 
ARTIKEL 31 - BOEKJAAR 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
 
ARTIKEL 32 - BOEKHOUDING 
Het bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. 
Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.  
 
 
TITEL VI : ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
ARTIKEL 33 – ONTBINDING 
De vereniging kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden. 
Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vereniging, moet minstens 2/3 van 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen 
worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere 
vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft. 
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging altijd dat zij ‘vereniging in vereffening’ of ‘vzw in vereffening’ 
is overeenkomstig het WVV. 
Een vereniging in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in de wet haar zetel 
verplaatsen. 
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ARTIKEL 34 – BESTEMMING VAN HET VERMOGEN VAN DE VERENIGING NA ONTBINDING 
In geval van ontbinding en vereffening, moet het vermogen van de vereniging worden toegekend aan een andere 
sportclub vzw. 
 
 
TITEL VII: SLOTBEPALING 
ARTIKEL 35 – SLOT 
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen (WVV) en haar (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing. 
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1.2.  -  De  EFFECTIEVE  LEDEN     (Alfabetisch) 

1.   Adriaensen  Sidney    

2.   Aertssens  Eric    

3.   Claes  Johnny     

4.   De Greef Mathieu    

5.   De Ryck  Peter    

6.   Hens  Joshi    

7.   Hens  Sasha    

8.   Meysmans  Fernand   

9.   Orlians  Gilles    

10.   Reijnaers  Jan    

11.   Spoo  Emmanuel   

12.   Spoo  Lieven     

13.   Tavernier  Nicolas   

14.   Vandevelde Pieter-Jan   
 
 
1.3.  -  Samenstelling van het BESTUUR 

1. Emmanuel Spoo      Voorzitter 

2. Peter De Ryck       Ondervoorzitter & Ombudsman 

3. Sidney Adriaensen       Secretaris 

4. Lieven Spoo       Toezichthouder op de financies 

5. Eric Aertssens       Speciale projecten + infrastructuur 

6. Sasha Hens       Voorzitter sportraad – sport + infrastructuur 

7. Nicolas Tavernier      Feestcomité & commerciële exploitatie 

8. Vandevelde Pieter-Jan     Communicatie 
 
+ Reijnaers Jan       Penningmeester  (permanent genodigde) 
 

 

1.4.  -  De EREVENNOTEN 
 Anthoni  Raymond  (┼) 
 De Mey  Yves 
 De Ryck  Jozef 
 Van Der Auwera  Herny 
 Van Der Auwera  Jean-Jacques 
 Vermeiren  Wilfried 
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Deel  2  -  Het  INTERN  REGLEMENT 
 
 
2.1.  -  De verschillende bestuursorganen 
 
 
2.1.1.  -  De algemene vergadering 
Zie Titel IV van de Statuten. 
 
 
2.1.2.  -  Het bestuur 
Zie ook Titel III van de Statuten. 
Zie ook Appendix-A voor de criteria waar Bestuurders moeten aan voldoen. 
 
Het bestuur wordt onder en door de effectieve leden gekozen op de algemene vergadering en 
dit op basis van een lijst van kandidaten, opgesteld tijdens de laatste bijeenkomst van het 
bestuur voorafgaande aan de algemene vergadering. 
Het bestuur zal jaarlijks, op de eerste vergadering na de algemene vergadering, haar 
voorzitter aanduiden. 
 
De statuten kennen aan het bestuur de meest ruime bevoegdheid toe, teneinde over te kunnen 
gaan tot het beschermen en behouden van het clubpatrimonium, het opstellen en bijhouden 
van het intern reglement alsmede toezien op de naleving ervan en tot het voeren van het 
administratief & financieel beheer. 
 
Alleen het bestuur van de M.W.K. of zijn gemandateerde is bevoegd om op lokaal, nationaal of 
internationaal vlak de clubbelangen te vertegenwoordigen, te verdedigen en de problemen 
ervan die haar rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen te bespreken. 
 
Het bestuur wordt samengesteld uit maximaal negen leden, jaarlijks verkozen door de 
effectieve leden op hun algemene vergadering. De leden van het bestuur zijn om de twee jaar 
per beurtrol uittredend en desgewenst herkiesbaar. 
 
Een nieuwgekozen lid van het bestuur neemt automatisch de uittreding volgorde van zijn 
voorganger over. In geval van een vroegtijdig vrijkomen van een mandaat van bestuurder, kan 
het bestuur – in het kader van zijn delegatiebevoegdheid – een lid van de algemene 
vergadering of een derde voorlopig aanstellen om dat specifieke domein te beheren. Deze 
persoon mag de bijeenkomsten van het bestuur bijwonen, maar mag zich geen bestuurder 
noemen en heeft eveneens geen stemrecht. 
 
Een mandaat in het kader van het bestuur dient aanzien te worden als meer dan een titel, 
zodat verwacht wordt dat de leden van het bestuur op basis van de bestaande moraliteit en de 
deontologische beginselen zich dienen terug te trekken indien zij om persoonlijke of andere 
redenen niet verder hun functie kunnen of wensen waar te nemen. 
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Het bestuur en de algemene vergadering kunnen in hun schoot, al naargelang de 
noodwendigheden, overgaan tot het installeren van diverse werkgroepen teneinde bepaalde 
specifieke initiatieven van de M.W.K. verder te onderzoeken en adviezen te formuleren. In elk 
van deze werkgroepen moet minstens één effectief lid zetelen. 
 
De leden van desbetreffende werkgroepen zullen door het bestuur, respectievelijk de 
algemene vergadering worden aangeduid en dit op basis van hun specifieke expertise, 
ongeacht hun aantal jaren lidmaatschap in de M.W.K.. 
 
In geen geval kan een werkgroep, of zijn individuele leden, zich verbinden jegens derden 
buiten de grenzen van het aan hen door het bestuur toegestane budget en bevoegdheden. 
 
Een lid van het bestuur of van een werkgroep dat niet op regelmatige wijze deelneemt aan de 
vergaderingen, getuigt van een verregaande desinteresse en wordt automatisch geacht zijn 
mandaat ter beschikking te stellen, waarvan dan ook akte zal worden genomen in het verslag 
van de vergadering. Waarna op de eerstvolgende vergadering in vervanging van het 
desbetreffende lid zal worden voorzien. 
 
De bestuursorganen van de M.W.K, vergaderen zo vaak als nodig, op vooraf vastgestelde data 
en plaatsen, op uitnodiging van de voorzitter of secretaris, die tevens de dagorde opstelt en 
kenbaar maakt. 
 
De verslagen van de diverse vergaderingen van de bestuursorganen worden overgemaakt aan 
al de leden van het bestuur en aan de effectieve leden.  
 
Elk stemmend lid kan in een vergadering slechts één medelid door middel van volmacht 
vertegenwoordigen. 
 
 
2.1.3.  -  De sportraad 
 
De sportraad is een werkgroep zoals bedoeld in de bepalingen over het bestuur 
(cfr art 2.1.2.). 
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2.2.  -  De  leden 
 

2.2.1.  -  Definitie  van  elk  soort  lid,  rechten  en  plichten. 
 
Leden 
2.2.1.1.  Effectief lid. 
2.2.1.2.  Toegetreden lid: 
2.2.1.3.  Boottitularis 
2.2.1.4.  Skiënd lid 
2.2.1.5.  Skiënd jeugdlid 
2.2.1.6.  Niet-skiënd lid 
2.2.1.7.  Kinderen onder de 8 jaar  
 
Niet-Leden. 
2.2.1.8.  Genodigden 
2.2.1.9.  Evenementen ingericht of erkend door de MWK. 
 
Algemeen: 
Het intredegeld is een fix bedrag van 2.000 Euro dat niet geïndexeerd wordt. 
Alle andere bedragen van bijdragen, hierna vermeld, worden jaarlijks geïndexeerd, met als 
basis de gezondheidsindex van december 2012. 
De basisbedragen (te indexeren) : 
 Jaarlijkse infrastructuurbijdrage     380 Euro (incl 21% BTW) 
  Skiënd lid, ouder dan 18 jaar     175 Euro. 
 Skiënd jeuglid       125 Euro. 
 Niet-skiënd lid       100 Euro. 
 
Het intredegeld is definitief en nooit terug vorderbaar.  
 
Enkel betalingen van lidmaatschapsbijdragen die binnenkomen voor 1 April genieten van een 
korting van 50 Euro. 
 
Iedereen, zonder beperking van geslacht, afkomst, ouderdom, rang, religieuze of politieke 
ingesteldheid kan een aanvraag indienen toegelaten te worden tot de categorie toegetreden 
leden van de MWK. 
 
Het lidmaatschap is geldig voor één jaar en dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden. 
Een jaar is van 1 januari tot 31 december. 
 
De aanvaarding van het jaarlijks lidmaatschap van toegetreden leden dient te geschieden door 
het bestuur. 
Tegen de weigering van de aanvraag tot jaarlijks lidmaatschap van een toegetreden lid bestaat 
geen enkel verhaal. Deze weigering moet ook niet gemotiveerd worden. 
 
Alle leden van de MWK zijn lid van de federatie Waterski en Wakeboard  Vlaanderen vzw 
(WSV). Dit omvat een sportongevallenverzekering. 
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Betaling van lidgelden, infrastructuurbijdrage en bijdragen voor trainingen en kampen zullen 
enkel aanvaard worden via overschrijving op het rekeningnummer van de KBC bank BE96 
7330 2624 5705 op naam van de MWK. 
 
 
 
2.2.1.1.  Effectief lid. 
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder toegetreden lid door de algemene 
vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuur. 
De effectieve leden zijn de wettelijke leden, die zonder onderbreking in orde moeten zijn met 
hun lidmaatschap. Hun aantal is beperkt tot zestien. De effectieve leden vormen de algemene 
vergadering van de vzw en beslissen over het te treffen beleid. 
 
Kandidaat effectieve leden dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden gesteld in de 
statuten met volgende criteria – zie ook Appendix-A. 

= Minstens vijf jaar ononderbroken lidmaatschap van de M.W.K. 

= Minstens vier jaar actief bijgedragen hebben aan de activiteiten van de club. 

= In regel zijn met hun lidmaatschap binnen de vooropgestelde termijnen. 

= Een kandidaat effectief lid zal geen commerciële beroepsactiviteiten uitoefenen die  
   raakvlakken vertonen met de waterskisport of waterskisport benodigdheden. 
   In het bijzonder wordt hier bedoeld dat personen of hun gezin die waterskiboten 
   en/of accessoires verkopen geen effectief lid van de MWK kunnen worden, dit om 
   mogelijke belangenconflicten te vermijden. 

Om effectief lid te blijven moet men zijn lidgeld betaald hebben voor de datum van de 
jaarlijkse statutaire algemene vergadering (vennotenvergadering). 
 
Ex-effectieve leden kunnen door de algemene vergadering het statuut van erevennoot 
toegewezen krijgen. Dit statuut houdt in dat de erevennoten, zonder stemrecht, uitgenodigd 
worden op de algemene vergaderingen en met partner op het jaarlijkse diner van de 
effectieve leden. 
Men kan niet tegelijkertijd effectief lid en erevennoot zijn. 
 
 
2.2.1.2.  Toegetreden lid: 
De rechten en plichten van de toetredende leden staan vermeld in het MWK vademecum. 
Ieder toetredend lid zal bij toetreding een document ondertekenen waarmee hij verklaart 
kennis genomen te hebben van de inhoud van het MWK Vademecum. 
Zie in bijlage het document : “Verklaring inzake kennisname van het MWK vademecum”. 
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2.2.1.3.  Boottitularis 
Een boottitularis is een toegetreden lid dat een bootligplaats toegewezen heeft gekregen voor 
het kalenderjaar. 
Er zijn maximum 100 boottitularissen: 
Bij Ministerieel Besluit is bepaald dat het totaal aantal toegelaten ligplaatsen is vastgelegd op 
honderd. Gezien de grote vraag naar lidmaatschap met boot wordt er een wachtlijst van 
kandidaat bootleden bijgehouden. Nieuwe kandidaat boottitularis dient zijn aanvraag voor 
inschrijving op de wachtlijst uit te voeren via https://mwk.be/inschrijvingen/ 

De kandidaat boottitularis dient zijn aanvraag voor inschrijving op de wachtlijst jaarlijks 
spontaan te hernieuwen via https://mwk.be/inschrijvingen/ 

Het bestuur zal jaarlijks voor aanvang van het seizoen de eventueel vrij gekomen ligplaatsen 
toewijzen. 

Men kan enkel boottitularis zijn als men tegelijkertijd ingeschreven is als skiënd lid. 
 
De boottitularis is verantwoordelijk voor alles wat er met de boot gebeurt, en voor alle 
personen die aan de boot kunnen gelinkt worden. Dit omvat zowel skiënde leden, skiënde 
jeugdleden, niet-skiënde leden als kinderen en genodigden. 
Het is de verantwoordelijkheid van de boottitularis om enkel personen te laten varen met zijn 
boot die voldoende oplettend en stuurvaardig zijn. Ieder persoon die met een boot vaart moet 
een vaarbewijs hebben. 
De MWK draagt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met ronddrijvende zaken die 
de schroef, de boot of de skiërs kunnen beschadigen of verwonden. 
 
Personen die gebruik maken van de infrastrucuur en die geen lid zijn, noch geregistreerd zijn 
als genodigde, zullen een arbitraire schadevergoeding van 250 € per vaststelling aangerekend 
worden, 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. 
 
Het statuut van boottitularis moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden door middel van het 
aanvraagformulier en de betaling van de verschuldigde infrastructuurbijdrage voor 1 maart. 
Het aanvraagformulier kan aangevraagd worden op het secretariaat van de MWK. Het staat 
het bestuur vrij om deze bijdrage terug te storten, dit ten laatste voor 14 maart bij niet 
aanvaarding als boottitularis. Hierdoor verliest men definitief het statuut van boottitularis (en 
bijgevolg ook zijn ligplaats en bootnummer). 
 
Elke nieuwe boottitularis dient zijn volledige bijdrage te betalen uiterlijk binnen  de twee 
weken nadat hij door de M.W.K. schriftelijk op de hoogte is gebracht van zijn aanvaarding. 
 
Na aanvaarding van de kandidaat boottitularis door het bestuur, zal het secretariaat van de 
club de inschrijving van de boottitularis bevestigen, door een bootsticker voor het betreffende 
seizoen te overhandigen. Deze sticker moet achteraan op de boot gekleefd worden alvorens 
deze te water gelaten wordt. 
 

https://mwk.be/inschrijvingen/
https://mwk.be/inschrijvingen/
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2.2.1.4.  Skiënd lid 
Iedereen die met de boot vaart en/of skiet en op 1 januari van het inschrijvingsjaar ouder is 
dan 18 jaar. 
 
 
2.2.1.5.  Skiënd jeugdlid 
Iedereen die skiet en op 1 januari van het inschrijvingsjaar niet ouder dan 18 jaar is. 
 
 
2.2.1.6.  Niet-skiënd lid 
Iedereen die gebruik wil maken van onze randinfrastructuur (ligweide, clublokaal, ..) en 
eventueel meevaart, maar die nooit zelf vaart of skiet en op 1 januari van het inschrijvingsjaar 
minstens 8 jaar oud is. 
 
 
2.2.1.7.  Kinderen onder de 8 jaar 
Kinderen mogen gratis gebruik maken van onze randinfrastructuur.en van het watervlak. 
Dit geldt enkel voor kinderen die op 1 januari van het inschrijvingsjaar niet ouder dan acht 
jaar zijn.  
 
 
2.2.1.8.  Genodigden 
Alle niet leden die op uitnodiging van leden de infrastructuur willen betreden worden 
beschouwd als genodigde. De boottitularis of een bootlid moet zijn genodigde registreren via 
het internet via www.mwk.be. 
Er wordt dan door het systeem ter bevestiging van de registratie een mail gestuurd naar de 
genodigde en naar de boottitularis.  
Een genodigde kan per kalenderjaar slechts éénmaal deze status krijgen zonder lid te moeten 
worden. 
Wanneer iemand in hetzelfde kalenderjaar een tweede keer als genodigde ingeschreven 
wordt, is hij verplicht om lid te worden om gebruik te kunnen maken van onze infrastructuur. 
Er wordt dan automatisch een brief/email verstuurd met uitnodiging tot inschrijving en 
betaling van het lidgeld. De betrokken boottitularis krijgt een kopie van dit bericht.  
 
De boottitularissen worden verantwoordelijk gehouden voor het naleven van deze regel en 
helpen mee aan het beteugelen van eventuele misbruiken. Sancties worden hier toegepast, 
zowel voor wat betreft de genodigde als de boottitularis. 
 
 
2.2.1.9.  Evenementen ingericht of erkend door de MWK. 
Hiermee wordt bedoeld : wedstrijden, trainingen en andere activiteiten die openstaan voor 
niet-leden. 
Personen die aan dergelijke activiteiten deelnemen kunnen gratis gebruik maken van onze 
infrastructuur, tenzij anders beschreven in bijvoorbeeld het wedstrijdreglement. 
 
 
 

http://www.mwk.be/
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2.2.1.10.  Terugbetaling van wedstijdgelden aan MWK skiers. 
Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald aan de jeugd tot 18 jaar bij deelname aan een 
Europees of Wereldkampioenschap. 
Voor iedereen : enkel het inschrijvingsgeld van wedstrijden binnen de Benelux, maar pas 
vanaf de tweede wedstrijd van het jaar waaraan men deelneemt. 
Hierbij tellen de MWK wedstrijden (SSS en MWK-Cup) als één wedstrijd. 
 
Terugbetaling van het wedstrijdgeld kan verkregen worden door het indienen van een correct 
ingevulde onkostenota. 
Deze onkostennota kan men vinden op  htpps://mwk.be/pdf/Onkostennota/docx 
 
Alle betalingen van wedstrijdgelden op deze onkostennota dienen gestaafd te worden aan de 
hand van een kwitantie of factuur. Er zijn voorgemaakte blanco kwitanties te vinden op 
htpps://mwk.be/pdf/KWITANTIES%20INSCHRIJVING%20WATERSKI%20WEDSTRIJD.pdf 
 
Alle onkostennota’s moeten ingediend worden voor het einde van het kalenderjaar waarin de 
wedstrijden plaatsgevonden hebben. Enkel het startgeld wordt terugbetaald, het deel van de 
lunch/drank niet ; dit dient uitgesplitst te worden op de kwitantie. 
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2.3.  Wachtlijst, bootnummers, ligplaatsen 
 
2.3.1.  Bepalingen: 
1. Steigerplaats (ligplaats) kan alleen worden toegewezen aan één natuurlijk 
    persoon. 
2. Een natuurlijk persoon met toegewezen steigerplaats is een boottitularis. 
 
 
2.3.2.  Wachtlijst: 
1. Iedere kandidaat, natuurlijk persoon, kan aanvraag doen om een steigerplaats te  
    bekomen. 
2. Inschrijven op de wachtlijst is enkel mogelijk via https://mwk.be/inschrijvingen/  
3. Inschrijving op de wachtlijst zal worden bevestigd binnen de zeven dagen. 
4. Personen op de wachtlijst behouden hun ranking op de wachtlijst als ze 
    minstens jaarlijks hun aanvraag hernieuwen. Na twee jaar zonder  
    herinschrijving, worden ze automatisch van de wachtlijst verwijderd. 
 
 
2.3.3.  Behouden van de bootplaats: 
1. De bootplaats word stilzwijgend verlengd indien het bestuur de boottitularis niet  
    heeft opgezegd. 
2. De infrastructuurbijdrage en het lidgeld van de boottitutlaris als skiënd lid moeten  
    betaald zijn voor 28 Februari om de plaats te behouden. 
3. Elke boottitularis moet volgende documenten op eigen naam kunnen voorleggen: 
    = Bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het vaartuig met  
       vervaldag zodanig gekozen dat de seizoensperiode van 15 maart tot en met  
       31 oktober volledig gedekt is (**); 
       (**) Wij raden aan om de vervaldag van bootverzekering op 1 November te 
       houden zodanig dat de verzekering voldoende tijd heeft om het vervaldagbericht  
       op te maken en het nodige attest tijdig te bezorgen. 
    = Bewijs van betaling van het lidgeld als skiënd lid en van de  
       infrastructuurbijdrage. 
4. De boottitularis zal jaarlijks uitgenodigd worden op de inschrijvingsdagen. 
    Aanwezigheid is persoonlijk en verplicht. 
 

https://mwk.be/inschrijvingen/
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2.3.4.  Toewijzing van vrijgekomen ligplaatsen: 
1. Tijdens de eerste vergadering van de maand maart worden de vrijgekomen  
    plaatsen toegewezen op volgorde van de wachtlijst. 
2. De persoon bovenaan de wachtlijst en op volgorde, zal gecontacteerd worden om  
    de definitieve inschrijving te vervolledigen en de nodige administratieve en  
    financiële overdrachten te regelen. 
3. Indien de eerstvolgende persoon op de wachtlijst een jaar wenst over te slaan zal    
    de volgende persoon op de wachtlijst gecontacteerd worden. 
4. Een persoon op de wachtlijst kan maximaal twee jaar verlenging aanvragen  
    alvorens terug achteraan te worden geplaatst. 
5. De plaats op de wachtlijst is niet overdraagbaar. 
6. De nieuwe boottitularis legt merk, type, lengte, gewicht van de boot voor ter  
    goedkeuring alvorens deze tewater te laten. 
7. De nieuwe boottitularis bezorgt volgende documenten op eigen naam: 
    = Bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het vaartuig met  
       vervaldag zodanig gekozen dat de seizoensperiode van 15 maart tot en met  
       31 oktober volledig gedekt is (**); 
       (**) Wij raden aan om de vervaldag van bootverzekering op 1 November te 
       houden zodanig dat de verzekering voldoende tijd heeft om het vervaldagbericht  
       op te maken en het nodige attest tijdig te bezorgen. 
    = Bewijs van betaling van het lidgeld als skiënd lid, van het intredegeld en van de  
       infrastructuurbijdrage. 
    = Aankoop/eigendomsbewijs van de boot. 
8. De nieuwe boottitularis zal worden uitgenodigd door een of meerdere personen  
    van het bestuur om hem/haar welkom te heten op de MWK. 
 
 
2.3.5.  Overdracht van een bootnummer en ligplaats tussen gezinsleden: 
1. Dit kan enkel tussen gezinsleden welke onder hetzelfde dak ingeschreven zijn of met  
    ieder natuurlijk persoon in rechtstreekse bloedlijn. 
    In dat geval moet er niet opnieuw intredegeld betaald worden. 
2. Gezinsleden hebben de mogelijkheid om de bootplaats over te dragen op  
    eenvoudig verzoek bij het bestuur en dit zonder eerst op de wachtlijst te staan. 
3. Overdrager en overnemer moeten een onderling schriftelijke overeenkomst aan  
    het bestuur bezorgen.  
4. De schriftelijke overeenkomst zal op de eerstvolgende vergadering van het  
    bestuur bevestigd worden door meerderheid van de bestuurders. 
5. Met uitzondering van wat vermeld staat onder punt (1) is het intredegeld hier ook van  
    toepassing (moet betaald worden).   
6. De nieuwe boottitularis legt merk, type, lengte, gewicht van de boot voor ter  
    goedkeuring alvorens deze tewater te laten. 
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7. De nieuwe boottitularis bezorgt volgende documenten op eigen naam: 
    = Bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het vaartuig met  
       vervaldag zodanig gekozen dat de seizoensperiode van 15 maart tot en met  
       31 oktober volledig gedekt is (**); 
       (**) Wij raden aan om de vervaldag van bootverzekering op 1 November te 
       houden zodanig dat de verzekering voldoende tijd heeft om het vervaldagbericht  
       op te maken en het nodige attest tijdig te bezorgen. 
    = Bewijs van betaling van het lidgeld als skiënd lid, van het intredegeld (indien van  
       toepassing) en van de infrastructuurbijdrage. 
    = Aankoop/eigendomsbewijs van de boot. 
8. De nieuwe boottitularis zal worden uitgenodigd door een of meerdere personen  
    van het bestuur om hem/haar welkom te heten op de MWK. 
 
 
2.3.6.  Overdracht van bootnummer tussen mede eigenaren: 
Indien er meerdere eigenaars zijn van een boot kan er slechts één boottitularis zijn en moeten 
de anderen geregistreerd zijn als skiënd lid om van het watervlak gebruik te kunnen maken. 
 
Indien er meerdere eigenaars zijn per boot, dient dit eveneens medegedeeld te worden via het 
aanvraagformulier en wordt dit geregistreerd in het ledenregister van de vereniging. 
Mede-eigenaars kunnen door het Bestuur geaccepteerd of geweigerd worden. 
 
Ook de mede-eigenaars moeten het document ondertekenen : “Verklaring inzake kennisname 
van het MWK vademecum”. 
 
Mede-eigenaars van geregistreerde boottitularissen kunnen niet op de wachtlijst van 
kandidaat boottitularissen geplaatst worden. 
 
1. Mede eigenaren zijn enkel natuurlijke personen welke minimaal vijf jaar samen de  
    sport op regelmatige basis beoefenen en het jaarlijkse lidgeld betaald hebben.  
2. De boottitularis is gedurende deze vijf jaar meer dan 30% gebruiker van de  
    bootplaats. 
3. Een mede eigenaar mag een meerderheidsparticipatie hebben in de boot. 
4. Het bestuur kan bij meerderheid deze overdracht weigeren. 
5. Het intredegeld is hier ook van toepassing (moet betaald worden). 
6. De nieuwe boottitularis moet merk, type, lengte, gewicht van de boot voorleggen  
    ter goedkeuring alvorens deze tewater te laten. 
7. De nieuwe boottitularis legt volgende documenten op eigen naam voor: 
    = Bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het vaartuig met  
       vervaldag zodanig gekozen dat de seizoensperiode van 15 maart tot en met  
       31 oktober volledig gedekt is (**); 
       (**) Wij raden aan om de vervaldag van bootverzekering op 1 November te 
       houden zodanig dat de verzekering voldoende tijd heeft om het vervaldagbericht  
       op te maken en het nodige attest tijdig te bezorgen. 
    = Bewijs van betaling van het lidgeld als skiënd lid, van het intredegeld en van de  
       infrastructuurbijdrage. 
    = Aankoop/eigendomsbewijs van de boot. 
8. De nieuwe boottitularis zal worden uitgenodigd door een of meerdere personen  
    van het bestuur om hem/haar welkom te heten op de MWK. 
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2.3.7.  Algemeen: 
1. Om te vermijden dat boten onderling verkocht worden samen met een ligplaats, is  
    het bestuur ten allen tijde gemachtigd om bovenstaande artikels te onderzoeken. 
2. Iedere aanvraag en overdracht moet steeds goedgekeurd worden door het  
    bestuur.  
3. Veranderen van boot moet voorgelegd worden aan het bestuur ter goedkeuring. 
    Hiervoor zijn merk, type, lengte, gewicht van de boot nodig. Het bestuur zal op de  
    volgende vergadering van het bestuur deze aanvraag op de agenda plaatsen. 
4. Veranderen van ligplaats moet steeds aan het bestuur worden voorgelegd.  
5. Tijdelijk gebruik van een bootnummer door een ander lid moet aangevraagd  
    worden aan het bestuur. Het bestuur zal deze aanvraag op de agenda plaatsen op  
    de eerstvolgende bestuursvergadering 
6. Een boottitularis is ten allen tijde verantwoordelijk voor al zijn medeleden alsook  
    voor het gebruik van zijn boot. Hij is het eerste aanspreekpunt ivm overtredingen. 
bijdragen voor het komende jaar terug overmaken binnen een termijn van 14 dagen na deze 
beslissing. 
 
 
2.3.8.  Bootnummers 
Ieder lid met boot is verplicht de kenletters MW gevolgd door het toegekende lidnummer in 
geel met groene achtergrond zichtbaar aan beide zijden van zijn boot aan te brengen.  Het 
secretariaat van de club levert de bootnummers aan de boottitularissen. Enkel nieuwe 
boottitularissen ontvangen deze gratis, andere zullen aan kostprijs worden doorgerekend. 
 
Het doorgeven of uitlenen van een bootnummer is ten strengste verboden. 
 
In die gevallen waarbij getracht wordt om tegen de reglementen van de club in een 
bootnummer door te geven aan derden, worden de betrokken personen definitief uitgesloten. 
 
Als betrokkenen op de wachtlijst van de kandidaat bootleden staan, worden zij onherroepelijk 
en definitief verwijderd van de wachtlijst en verliezen zij elk recht om in de toekomst 
opnieuw een aanvraag in te dienen. 
 
 
2.3.9.  Ligplaatsen 
Na betaling van de jaarlijkse bijdrage kan een lid met boot over een steigerplaats beschikken. 
Deze is genummerd en telkens voor één jaar vast toegekend aan de betrokken leden. 
Omruilen van de vaste plaatsen kan enkel geschieden mits toelating van de Raad van Bestuur. 
Het grasveld aan de oever staat ter beschikking van alle leden. 
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2.3.10.  Verzekeringen 
Alle bootleden zijn verplicht hun boot en skiërs te verzekeren, op naam van de geregistreerde 
boottitularis voor hun burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden.  Een bewijs van de 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het vaartuig met  
vervaldag zodanig gekozen dat de seizoensperiode van 15 maart tot en met 
31 oktober volledig gedekt is (**) dient bijgevoegd te worden bij het jaarlijks in te dienen 
inschrijvingsformulier, dit ten einde de M.W.K. toe te laten te controleren dat aan deze 
voorwaarde gevolg is gegeven. 
(**) Wij raden aan om de vervaldag van bootverzekering op 1 November te 
      houden zodanig dat de verzekering voldoende tijd heeft om het vervaldagbericht  
      op te maken en het nodige attest tijdig te bezorgen. 
 
De M.W.K. onderschrijft zelf ook een verzekering teneinde haar burgerlijke aansprakelijkheid 
als vereniging jegens derden te dekken. 
 
Door het onderschrijven van het lidmaatschap ziet elk lid expliciet af van enig mogelijk 
verhaal op de M.W.K. voor wat betreft brand, verlies, of vervreemding van hun persoonlijke 
eigendommen.  Alle persoonlijke eigendommen blijven derhalve steeds onder de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de eigenaar. 
 
 
2.3.11.  Bijdragen voor lidmaatschap 
Ieder jaar wordt door het bestuur de jaarlijkse bijdrage bepaald per categorie van 
lidmaatschap. Deze bijdrage zal tijdig aan de leden worden medegedeeld via het secretariaat, 
nieuwsbrief en/of de website van de vereniging. 
 
De bijdragen zijn uitsluitend te betalen door storting op de rekening van de door M.W.K. 
erkende bankinstelling. Betalingen op een andere wijze worden niet aanvaard. 
 
Op de kennisgeving van de betaling dient zeer duidelijk melding gemaakt te worden van de 
door de MWK opgegeven persoonlijke gestructureerde mededeling. Indien niet voorhanden, 
dan moet men opgeven de categorie van lidmaatschap, indien gekend het lidnummer, alsmede 
de voornaam en familienaam van het lid.  
 
 
2.4.   Het secretariaat 
Het officieel adres van de VZW Mechelse Waterski Klub is :  
Blarenberglaan 8, bus 1 – 2800 Mechelen Walem 
E-mail: info@mwk.be – Website: www.mwk.be  
 
De voertaal is het Nederlands. 
 
De clubkleuren zijn geel en groen, de clubvlag in horizontale banen met geel bovenaan en 
groen onderaan. 
 
De M.W.K. is lid van de federatie Waterski en Wakeboard Vlaanderen vzw (WSV), en daardoor 
automatisch van de Koninklijke Belgische Waterski Federatie (K.B.W.S.F), van de Europese 

mailto:info@mwk.be
http://www.mwk.be/
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International Waterski and Wakeboard Federation). 
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2.5.    Infrastructuur  en  eigendommen 
Geen enkel lid, effectief of toegetreden, kan individueel aanspraak maken op het 
maatschappelijk bezit of delen ervan. Dit eigendom kan alleen vervreemd worden bij 
ontbinding van de club, bij opvordering van het watervlak of bij beslissing van de algemene 
vergadering. De bestemming hiervan wordt geregeld door de statuten en door het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 
 
Het bestuur houdt een register van de clubeigendommen en stelt dit ter beschikking van de 
algemene vergadering alsmede aan de controleurs van de rekeningen. 
 
Aanvragen voor aanpassingen of toevoegingen aan de infrastructuur moeten behoorlijk 
gedocumenteerd aan het bestuur overgemaakt worden.  
Aan de steigers kan en mag niets geplaatst, geboord of aangepast worden door de leden. Enkel 
conforme kasten en banken kunnen worden geplaatst. Bootliften zijn verboden (op last van W&Z). 
Aanpassingen of toevoegingen aan de infrastructuur kunnen enkel onder toezicht en na 
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van het bestuur toegestaan worden. 
 
Door leden geplaatste of aangeleverde infrastructuur die defect is of duidelijk niet 
onderhouden wordt, kan door de gemachtigde van het bestuur zonder meer verwijderd 
worden. 
 
Het terrein van de MWK is afgesloten, toegang wordt enkel verleend aan leden en hun 
genodigden. De code voor toegang tot de infrastructuur wordt jaarlijks aangepast en aan alle 
ingeschreven leden bekendgemaakt. Alle leden worden geacht mee toe te zien op naleven van 
het intern reglement en het in stand houden van de club infrastructuur. 
 
De slipway, afgesloten door een rolpoort, staat ter beschikking van de leden om de skiboten te 
water te laten. Na gebruik van de slipway, dient de rolpoort onmiddellijk weer gesloten te 
worden en de toegang vrijgemaakt.  
 
Het jaagpad mag niet bereden worden zonder schriftelijke toelating van W&Z, tenzij men een 
boot in of uit het water haalt. 
De slipway en het jaagpad zijn GEEN parking. 
Een toegangscode (GSM module) van de rolpoort wordt aan de boottitularis toegekend bij de 
eerste inschrijving. 
 
Het Meer van Battenbroek en de aanpalende oevers zijn eigendom van de Vlaamse 
Gemeenschap, onder beheer van de Vlaamse Waterweg. Het gebruiksrecht wordt verleend 
aan de M.W.K. vzw. 
 
Toegang dijk vanaf oprit Blarenberglaan tot de afrit naar de slipway voor voertuigen met 
aanhangwagen ten behoeve van het ophalen en afleveren van boten. 
Toegang dijk naast ligweide, enkel voor onderhoudsvoertuigen. 
 
Het berijden van de dijken gebeurt op eigen risico en conform het scheepvaartreglement met 
een maximum snelheid van 30 km/u (beperkt tot 10 km/u in de bochten en op plaatsen met 
een beperkte zichtbaarheid). 
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Deze toelating houdt geen exclusief recht in, m.a.w. wandelaars, fietsers en hulpdiensten 
welke niet bij de MWK horen, krijgen ten allen tijde voorrang, tenzij de plaatselijke politie 
instaat voor toezicht en signalisatie. 
De doorgang van dienstvoertuigen van de Vlaams Waterweg en de houders van toelatingen 
dient ten allen tijde mogelijk te blijven. 
 
Parkeren op de dijk is niet toegestaan, na het ophalen of afleveren van het vaartuig dient het 
jaagpad zo snel als mogelijk terug vrij gemaakt te worden. 
Er mag geen schade toegebracht worden aan de vegetatie en het domein. 
De gebruiker zal in gebreke gesteld worden indien er enige schade aan het openbare domein 
wordt aangericht. Alle schade dient door toedoen van de gebruiker onmiddellijk hersteld te  
worden tot algehele voldoening van de Vlaamse Waterweg. 
 
Bergkasten. 
Voorwaarden voor gebruik van de kasten is dat er geen aanpassingen aan de buitenkant mogen 
gebeuren. Een kast kan enkel met goedkeuring van het bestuur getransfereerd of doorverkocht 
worden naar een ander boottitularis en kan nooit meegenomen worden. 
Het bestuur heeft ten allen tijde een lijst met de namen van de eigenaren van deze bergkasten. 
 
Banken op de weide. 
Eén persoon moet het gras kunnen afrijden, daarom moet zowel de vorm, de afmetingen als 
het gewicht beperkt zijn. Het lid moet zorgen voor wielen met een vrij grote diameter en 
bandbreedte. 
Minimum 17 cm diameter en best 4 cm breed. 
Banken die hier niet aan voldoen zullen niet meer mogen geplaatst worden. 
De eigenaars van de banken moeten er hun bootnummer op aanbrengen zodat controle mogelijk is. 
De banken dienen door de leden zelf onderhouden te worden. Wanneer blijkt dat gebroken houtwerk 
of uitstekende spijkers of schroeven een gevaar vormen zal de bank door de club verwijderd worden. 
 
Er mogen geen gaten in het grasveld en dijken gemaakt worden voor geen enkel doeleinde (ook geen 
parasols). Onze infrastructuur ligt op een complex opgebouwde overstromingsdijk. 
 
 
2.6.   Bestemming 
Het gebruik van het watervlak is exclusief voor het beoefenen van de waterskisport vanaf 15 
maart tot en met 31 oktober.  
Elke andere sportactiviteit, zoals bijvoorbeeld zwemmen of vissen, is verboden.  
Het beoefenen van de duiksport kan alleen toegelaten worden na schriftelijk akkoord van het 
bestuur en mits het in acht nemen van strenge veiligheidsmaatregelen en enkel in de periode 
van 1 november tot 14 maart. De duiksport staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van 
duikmonitors. 
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Het is de leden toegelaten tijdelijk gebruik te maken van de ligweide voor gemeenschappelijke 
of privé initiatieven in clubverband. Alle activiteiten (o.a.. commerciële) dienen steeds 
voorafgaand aangevraagd te worden aan en goedgekeurd te worden door het bestuur. 
 
Het gebruik van clubmateriaal (ski’s, reddingsvesten, enz.) is enkel toegestaan voor door het 
bestuur goedgekeurde activiteiten.  
 
 
2.7.   E.H.B.O. 
Een verbanddoos met eerste-hulp materiaal staat ter beschikking van de leden in de 
gebouwen van de MWK. 
 
 
2.8.   Hygiëne. 
Alle leden worden geacht mee toe te zien op de zindelijkheid op het watervlak, oevers en 
bermen. Afvalcontainers staan ter beschikking van de leden en worden door een 
reinigingsdienst regelmatig leeggemaakt. Deze containers mogen enkel gebruikt worden voor 
huishoudelijk afval van de activiteiten op de ligweide en dienen dus niet om privé of 
bouwafval te dumpen. Gevaarlijk afval zoals bijvoorbeeld olie of batterijen, afkomstig van 
onderhoud van boten mogen ook niet in deze containers gegooid worden. 
De aanplantingen van onze vereniging zijn niet bedoeld als openbaar toilet. De toiletten en 
kleedkamers zijn gratis toegankelijk voor de leden. Ieder lid wordt geacht deze inrichtingen 
na gebruik in een zuivere staat achter te laten. 
 
Honden zijn enkel toegelaten mits aan een leiband. 
Omwille van de hygiëne hebben de hondenbaasjes de plicht om eventuele uitwerpselen van hun hond 
onmiddellijk op te ruimen en mee te nemen of in de restafvalcontainers te deponeren. 
Iedereen heeft recht op rust en wanneer iemand een hond percipieert als storend, heeft hij het recht 
om het hondenbaasje hierop aan te spreken en om desnoods klacht neer te leggen bij het bestuur. 
 
 
2.9.   Clubhuis  en  uitbating 
Het clubhuis wordt uitgebaat door een commerciële partner van de MWK.. 
De uitbating zet zich naar beste vermogen in om aan de leden en andere bezoekers een 
optimale horeca service te verlenen. 
 
De leden zijn niet gemandateerd om instructies, opdrachten of orders te geven aan de 
uitbating, hiervoor is enkel het bestuur bevoegd. In alle omstandigheden worden de leden 
verzocht er een waardig en positief gedragspatroon op na te houden en de privacy van de 
uitbaters te respecteren. 
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2.10.   Toezicht 
De door het bestuur gemachtigde personen hebben een onbeperkt recht van toezicht op het 
watervlak, de oevers van Battenbroek en de infrastructuur in zijn geheel. De openbare orde 
wordt gehandhaafd door de gemachtigde veldwachter en indien nodig door de politie van 
Mechelen. 
 
Clubleden worden geacht de naam van de club waardig de dragen en de reglementen te 
respecteren. Bij wangedrag of inbreuk op de reglementen zullen er sancties genomen worden. 
 
 
2.11.   De tuchtprocedure 
Wanneer overtredingen vastgesteld worden heeft ieder lid het recht en de verplichting de 
overtreder hier onmiddellijk op een beleefde manier mee te confronteren. Op deze manier 
kunnen veel onduidelijkheden vermeden worden. 
 
Wanneer tuchtmaatregelen zich opdringen wordt het betreffende lid eventueel uitgenodigd 
om te verschijnen op de vergadering van het bestuur. Minderjarigen moeten zich laten 
bijstaan door een ouder of voogd. 
 
Na bespreking van de overtreding, neemt het bestuur met een meerderheid van stemmen een 
beslissing. Waar mogelijk worden betrokken partijen gehoord binnen de veertien dagen na 
vaststelling van de overtreding. 
 
Bij niet verschijnen van het betreffende lid wordt een éénzijdige beslissing bij verstek 
genomen. Elke beslissing inzake tuchtmaatregelen zal schriftelijk worden medegedeeld aan 
de betreffende leden. 
 
Zie ook in bijlage het formulier “Kennisgeving van een tuchtprocedure”. 
In dit formulier worden alle bepalingen vermeld opdat de procedure rechtsgeldig zou 
verlopen. 
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2.12.   Sancties 
De leden worden geacht het intern reglement te kennen. Het is ter beschikking op de website 
van de MWK VZW. www.mwk.be of kan op eenvoudige vraag van het secretariaat toegestuurd 
worden. 
 
Het niet naleven van de bepalingen van het intern reglement kan leiden tot sancties. 
Het intern reglement bestaat uit delen 2 en 3 van het MWK vademecum. 
 
Het bestuur beslist autonoom over sancties naargelang de ernst van de overtreding, zoals 
bijvoorbeeld: 

· Verwittiging 
· Tijdelijke uitsluiting van één week tot één jaar 
· Definitieve uitsluiting 

 
Een boottitularis die geschorst is, is automatisch ook geschorst als skiënd lid, tenzij het 
bestuur anders oordeelt. Een schorsing als boottitularis kan betekenen dat het betreffende 
skiënd lid geen gebruik mag maken van de infrastructuur en het watervlak gedurende de 
schorsingsperiode. 
 
In geval van sanctie, kan het bestuur het vastleggen of het verwijderen van het vaartuig van 
het watervlak opleggen. 
 
Tegen een opgelegde sanctie is geen verhaal mogelijk, alsook geen enkele terugbetaling van 
lid of infrastructuur gelden. Kosten van elk geding dat veroorzaakt wordt door de overtreder 
zullen verhaald worden op het betreffende lid. 
 
De MWK voert een beleid van absolute nultolerantie inzake het gebruik van drugs. 
 
 
2.13.   Rangorde  van  wettelijke  bepalingen 
In geval van twijfel of bij eventuele tegenspraak van het intern reglement met de clubstatuten 
of met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), 
hebben laatstgenoemde voorschriften voorrang. 
 

http://www.mwk.be/
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Appendix – A     -     Criteria voor effectieve leden en bestuurders 
 
De laatste update werd goedgekeurd door de Statutaire Algemene Vergadering van 01 
september 2020. 
 
Deze criteria zullen toegepast worden. 
Ze worden gehanteerd als richtlijn maar zullen niet actief gemonitord worden. 
 
 
1/ Kandidaat effectieve leden (vennoten) 
Actief waterskiën of wakeboarden 
Vijf jaar ononderbroken lid MWK  
Minstens vier jaar bijdrage aan club activiteiten 
In regel zijn met lidmaatschap  
Geen commerciële waterski gebonden activiteiten  
Verkiezing door AV met 50 % van de stemmen /meerdere stemronden indien nodig  
 
 
2/ Om effectief lid te blijven 
Actief waterskiën of wakeboarden (uitzondering stichtende leden)  
Afgelopen jaar aanwezig op alle algemene vergaderingen (fysiek of via volmacht)  
Afgelopen jaar minimaal tweemaal aanwezig op clubevenement  
Minstens één voorstel per jaar tot verbetering van club en sfeer  
In regel zijn met lidmaatschap  
 
 
3/ Kandidaat bestuursleden 
Actief waterskiën of wakeboarden  
Effectief lid zijn  
Vijf jaar ononderbroken lid MWK  
Minstens vier jaar bijdrage aan clubactiviteiten of ervaring die MWK nodig heeft  
In regel zijn met lidmaatschap 
Bestuurders einde mandaat kunnen kandidaat zijn mits ok met criteria  
Verkiezing door AV met meerderheid van stemmen  
 
 
4/ Om bestuurslid te blijven  
Maximum viermaal afwezig per jaar op bestuursvergadering (verontschuldigd of niet)  
Afgelopen jaar minimum tweemaal aanwezig op clubevenement  
In regel zijn met lidmaatschap   
Invullen van de toegewezen verantwoordelijkheid en bevoegdheid  
Bestuurslid einde mandaat dat niet aan deze criteria voldoet = ontslagnemend  
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5/ Permanent genodigde  
Voorstelling door het bestuur aan de algemene vergadering met motivering  
In orde met lidmaatschap.  
Meerderheid van stemmen in de algemene vergadering 
Geen stemrecht  
 
 
6/ Beoordeling kandidaten + bestaande bestuurs- en effectieve leden 
Hoe beantwoorden effectieve leden en bestuursleden aan de opgestelde criteria  ? 
Er werden criteria vastgelegd, o.m. om effectief lid te kunnen blijven. 
Het bestuur stelt geen punt-per-punt rapport aangaande de effectieve leden op, maar heeft hen 
gevraagd om aan zelfevaluatie te doen inzake de gestelde criteria. 
 
De criteria werden opgesteld omdat er in het verleden soms geen objectieve criteria werden 
gehanteerd om iemand tot ontslag aan te zetten. 
Het is niet de bedoeling om effectieve leden te ontslaan maar wel om een beeld, een foto, te krijgen van 
wie er nog bij de club en de sport betrokken is. Ook het verjongen is iets wat nagestreefd wordt. 
Vennoot zijn mag geen gewoonte zijn, maar een vennoot moet een meerwaarde voor de club 
betekenen. 
 
Alle schriftelijke kandidaturen zullen voorgedragen worden aan de algemene vergadering  
De algemene vergadering zal bepalen of kandidaten aan de gestelde criteria voldoen  
Evaluatie betreffende het beantwoorden aan de criteria voor bestaande bestuurs- en effectieve leden 
zal gebeuren op iedere algemene vergadering 
Uitsluiting van een effectief lid = 2/3 meerderheid van de algemene vergadeing  
Ontheffing bestuurslid = meerderheid van stemmen van de algemene vergadering  
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Appendix – B     -     Privacy Policy Mechelse Waterski Klub 
 
Inleiding 
Mechelse Waterski Klub vzw, Blarenberglaan 8 2800 Mechelen (hierna “MWK”) is gevestigd in België lidstaat 
van de Europese Unie (EU). Bijgevolg zijn de basisprincipes van deze privacy policy gebaseerd op de vereisten 
van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo 
genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het 
gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze privacy policy, moeten de persoonsgegevens worden 
behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.  

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
MWK is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die zij verzamelt via de 
website, direct touchpoints en via de inschrijvingsconsole op de club. Deze privacy policy bevat verder alle 
details over de verwerking van uw persoonsgegevens.  

2. Hoe verzamelt MWK uw persoonsgegevens? 
MWK verzamelt uw persoonsgegevens via verschillende touchpoints en contactkanalen waar u wordt 
geïnformeerd via privacyberichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien: 

 U rechtstreeks contact met ons opneemt, bv. via website of per mail. 
 U zich inschrijft via de website of via de console.  
 We uw persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen (bv. Facebook, persoonlijk contact). 

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf deze 
privacy policy heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming 
hebt gekregen van ouders of voogd. 
Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw 
contactgegevens of voorkeuren. 

3. Welke persoonsgegevens verzamelt MWK? 
De volgende types van informatie worden verzameld:  

- Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …). 
- Bijkomende persoonsgegevens/voorkeuren (geboortedatum, burgerlijke staat, gezinsleden, verzekering 

boot, gegevens boot, MW nummer, …). 

4. Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens? 

 
MWK is de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder vermelde doeleinden: 
 
Informeren – MWK verzendt meerdere malen per jaar een MWKonnekt, de nieuwsbrief van de club, om haar 
leden te informeren over nieuws in de club, nieuws in de waterskiwereld en dergelijke. Om uw vragen te 
beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor specifieke communicatie over de club. 
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van marketing voor gelijkaardige diensten, waaronder 
evenementen die door MWK georganiseerd worden, is gebaseerd op ons afgewogen belang om u aanverwante 
diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze leden te behouden. We volgen een strategie 
van transparantie, en om deze redenen streven we ernaar om uw toestemming voor datzelfde doeleinde te 
vragen en te verkrijgen gedurende een overgangsperiode die eindigt in december 2019.  
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de andere hierboven vermelde doeleinden, gebeurt op basis van 
uw toestemming. 
 
Naleving van wettelijke verplichtingen 
MWK verwerkt uw gegevens om haar wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld: 

 Officiële rapportering – om de vereiste wettelijke rapportering na te leven. 
 Aansprakelijkheid in bepaalde gevallen. 
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 De naleving van onze bindende verzoeken voor uw gegevens – om onze wettelijke verplichtingen 
tegenover wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties en rechtbanken: alle 
verantwoordelijken vallen onder de wetten in het land waar ze actief zijn en moeten die ook naleven. Dit 
betekent ook gegevens bezorgen aan wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties, 
rechtbanken en derde betrokkenen in verband met procedures of onderzoeken overal ter wereld waar 
we hiertoe verplicht zijn. Indien dit is toegestaan, zullen we dergelijke verzoeken voor we hierop ingaan 
eerst aan u bezorgen, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdrijf zou schaden. 

5. Gegevens overdragen en delen  
MWK deelt uw gegevens alleen met de Federatie – WSV en de boekhouder wanneer u hiervoor de toestemming 
hebt gegeven, tenzij we uw gegevens delen: 
 Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten, of om de 

uitoefening van uw rechten als betrokken persoon te vergemakkelijken. 
MWK werkt samen met bepaalde dienstverleners (zoals bijvoorbeeld IT hulp voor de website, 
inschrijvingsmodules en dergelijke). Wanneer MWK persoonsgegevens deelt of wanneer ze een beroep doet op 
dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het 
verwerken en delen van gegevens.  
Overdracht aan derden  
De door ons verzamelde persoonsgegevens, mogen enkel in uw naam en met uw toestemming naar derden 
worden doorgestuurd. 

6. Hoelang houden we uw gegevens bij? 
MWK houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat 
betekent dat we uw gegevens maar zo lang bijhouden als nodig is of tot op het moment dat u vraagt om deze 
gegevens te verwijderen. 

7. Hoe beschermen we uw gegevens? 
We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de 
veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.  

Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals: 
• opslag van gegevens enkel in versleutelde vorm op een eigen server; 
• firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot 

IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te 
stoppen. 

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met ons.  
 
Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u die te allen tijde intrekken. Wij 
beëindigen dan onmiddellijk deze gegevensverwerking. Om technische redenen kan het evenwel tot 72 uur 
duren voor deze intrekking volledig verwerkt is in de verschillende databases en systemen. Voor communicatie 
die per post verstuurd wordt, worden zowel de toestemming als de intrekking ervan pas verwerkt tegen de 
eerstvolgende planningscyclus.  
 

In overeenstemming met de GDPR hebt u de volgende rechten: 
 
Recht van inzage (art. 15 GDPR) 
U kunt op elk ogenblik informatie vragen over de gegevens die wij over u bezitten. Deze informatie omvat de 
door ons verwerkte gegevenscategorieën, de doeleinden waarvoor we ze verwerken, de bron van de gegevens 
indien we ze niet rechtstreeks van u hebben gekregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw 
gegevens hebben doorgegeven. U kunt van ons een gratis kopie krijgen van uw gegevens die onderdeel uitmaken 
van de overeenkomst. Indien u extra kopieën wenst, behouden we ons het recht voor om die extra kopieën aan te 
rekenen.  
 
Recht op rectificatie (art. 16 GDPR) 
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U kunt vragen dat wij uw gegevens verbeteren. We zullen de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de 
meest recente informatie waarover wij beschikken, de juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevantie van de 
gegevens die we hebben te garanderen.  
 
Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR) 
U kunt vragen dat we uw gegevens wissen indien de wet dit vereist. In overeenstemming met art. 17 van de 
GDPR zou dat het geval kunnen zijn wanneer: 

 de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 
anderszins verwerkt; 

 u uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de 
verwerking;  

 u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden 
zijn voor de verwerking, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing; 

 de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. 
 

voor zover verwerking niet nodig is: 
 voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting;  
 vooral met betrekking tot de bij wet vereiste retentieperiodes; 
 voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

 
Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR) 
U kunt vragen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken indien: 

 u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de 
verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 

 de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de 
plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan; 

 wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een 
rechtsvordering; 

 u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of onze 
gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.  

 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR) 
Indien technisch haalbaar zullen uw gegevens op uw vraag worden doorgegeven aan een andere 
verantwoordelijke partij. Dit recht is voor u beschikbaar voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw 
toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en enkel voor de persoonsgegevens 
die u ons hebt bezorgd. In plaats van een kopie te ontvangen van uw gegevens, kunt u ook vragen dat wij de 
gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere, door u opgegeven verwerker.  
 
Recht van bezwaar (art. 21 GDPR) 
U kunt om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op elk ogenblik bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking betrekking heeft op uw toestemming of 
op onze legitieme belangen of op die van derden. In dat geval zullen we stoppen met de verwerking van uw 
gegevens. Dit laatste is niet van toepassing indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking 
kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben voor het 
instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.  
 
U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. 
misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten 
uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.  
Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan 
hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische 
toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of Privacycommissie). 
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9. Contact met ons opnemen 
Mechelse Waterski Klub (MWK) 
Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacy policy, dan neemt u het 
best eerst contact op met ons, per telefoon, via mail of per gewone post.  
 
Contactgegevens van de MWK: 
 
Tel.: +32 (0)3 890 50 02 
info@mwk.be 
Blarenberglaan 8 
B-2800 Mechelen (België) 
 

mailto:info@mwk.be
mailto:contact.be@bmw.be�


39 

M.W.K.- VADEMECUM 

Versie   2022  -   01 april 2022 

 
 

DEEL 3   -   Het Sportreglement. 
 
 
Artikel  3.1.  -  Het algemene vaarreglement. 
(Ministerieel Besluit van 14/5/1974). 
 
 
3.1.1.  -  Het waterskiseizoen 
Het waterskiseizoen vangt aan op 15 maart en eindigt op 31 oktober. Buiten deze periode 
mag geen enkel vaartuig op het watervlak. 
 
 
3.1.2.  -  Vaarrichting 
De vaarrichting is verplicht in tegenwijzerzin, zoals aangeduid op de schets in bijlage.  Dit 
geldt ook voor het verkeer naar de wedstrijdzone. Heen en weer varen op dezelfde lijn langs 
de oevers, om de bootgolven en wind te vermijden, is toegelaten met maximum twee boten. 
 
 
3.1.3.  -  Zon- en feestdagen 
Op zon- en feestdagen is het verboden te varen zonder skiër, tenzij aan maximum 5 km/u en 
enkel voor het in- en uitlaten van boten of het heen- en terugvaren naar de wedstrijdzone. 
 
 
3.1.4.  -  Dodemansknop 
Voor de algemene veiligheid dient iedere boot uitgerust te zijn met een werkende 
dodemansknop.  
 
 
3.1.5.  -  Buitenboordmotoren 
Gelet op het decreet betreffende de rangschikking van het landschap (Decreet van 1996) 
dienen alle boten uitgerust te zijn met onder water gedempte uitlaten. Boten met 
buitenboordmotoren worden niet aanvaard. 
 
 
3.1.6.  -  Aankomst- en vertrekzone 
De aankomst- en vertrekzone bevindt zich buiten de rode boeienlijn. Boten  mogen dus niet 
vertrekken binnen de rode boeienlijn en mogen deze ook niet binnen varen om een skiër af te 
werpen. Boten die op het meer varen dienen buiten de rode boeienlijn te blijven. In de zone 
tussen de rode boeien en de steigers geldt een maximum snelheid van 5 km/u (traagloop). 
Zie ook de schets in bijlage. 
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3.1.7.  -  Voorrang bij vertrek en aankomst aan de steiger 
De boot met een skiër die vertrekt vanaf de rode boeien lijn moet voorrang verlenen aan een 
boot die een skiër gaat afwerpen. Boten die een skiër trekken, hebben steeds voorrang op 
boten zonder skiër. 
 
 
3.1.8.  -  Specifiek vaarreglement voor de wedstrijdzone 
De wedstrijdzone achter de dijk mag enkel bevaren worden volgens de voorschriften bepaald 
in het specifiek vaarreglement voor de wedstrijdzone (zie artikel 3 van het Intern Reglement).  
 
 
3.1.9.  -  Het nationaal stuurbrevet is verplicht 
De piloot van de skiboot, moet lid zijn van de M.W.K., is minimum 18 jaar oud en houder van 
een nationaal stuurbrevet. Een achteruitkijkspiegel is verplicht. Het is raadzaam een copiloot 
aan boord te hebben die met het aangezicht naar de skiër zit. 
 
 
3.1.10  -  Toegelaten boten 
De toegelaten dimensies van de boten zijn : 

 Voor gebruik in de competitiezone: 
•   Enkel door de IWWF gehomologeerde waterskiboten voor de klassieke afdeling 

(waterski) met centraal geplaatste motor zijn toegelaten. 
 
 Voor gebruik in de recreatiezone: 

•   Minimum lengte  :  5.00 m 
•   Maximum lengte  :  6.25 m (20 Ft - 6 Inch), gemeten zonder skiplatform 
•   Maximum breedte:  2.55 m (100 Inch) 
· Maximum gewicht van 1.600 Kg 
· Enkel waterskiboten met centraal geplaatste motor of pleziervaartuigen met Z-

Drive zijn toegelaten of door de IWWF gehomologeerde waterskiboten voor de 
klassieke afdeling (waterski). 
Buitenboordmotoren zijn niet toegelaten. 

 
Andere beperkingen die van toepassing zijn op alle vaartuigen: 

· Elk vaartuig moet, alvorens te water gelaten te worden, door het bestuur schriftelijk 
goedgekeurd worden. Bootleden zijn gehouden hun vaartuig spontaan ter 
goedkeuring aan te bieden. 

· Elke boot die uitgerust is met ballasttanks, mag pas te water gelaten worden als de 
ballastpompen afgesloten en de tanks geledigd zijn. Eigenaars van boten met 
ballasttanks zullen eenmalig een formulier aftekenen waarin zij bevestigen dat de 
ballasttanks van hun vaartuig afgesloten zijn. Overtredingen die nadien vastgesteld 
worden leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

· Boten met Z-Drives mogen tijdens gebruik op het watervlak niet ‘getrimd’ worden 
om een hogere golf te creëren. 
 
 



41 

M.W.K.- VADEMECUM 

Versie   2022  -   01 april 2022 

 
 

· Extra gewicht in de boot aanbrengen, zoals ‘fat sacks’, bidons, enz. om de hekgolven 
groter te maken is verboden. 

· Ongeacht het aantal passagiers dat op het identificatie plaatje van het vaartuig is 
aangeduid, is het verboden meer dan zes mensen (piloot + vijf passagiers/skiërs) 
tegelijk in de boot te hebben en moeten de passagiers gelijkmatig verdeeld zijn over 
de aanwezige zitplaatsen. De personen aan boord moeten zich zoveel mogelijk 
tussen de boeg en het aanhechtingspunt van de treklijn bevinden. 

· Om het behoud van onze natuur te vrijwaren mag vanaf de oever ten allen tijde 
maximum 70 dB gemeten worden. 

 
Uitzonderingen op deze regels kunnen enkel toegestaan worden door het bestuur mits in acht 
name van volgende criteria tijdens gebruik van het watervlak. 
Schriftelijk toegelaten uitzonderingen op deze regels zoals V-drive boten die niet 
gehomologeerd zijn door IWWF voor de klassieke afdelingen moeten rekening houden met 
bepaalde extra beperkingen inzake vaarrichting en het maken van golfslag voor de steigers. 
Voor deze boten wordt het wateroppervlak beperkt tot onderstaande met geel aangeduide 
zone (zie bij 3.1.15), om zo grote golfslag die schade berokkend aan onze steigers te 
voorkomen. Dit wil tevens zeggen dat deze boten ook moeten vertrekken en stoppen in deze 
zone ; buiten deze zone moeten deze boten in traagloop (ralenti) varen. 
 
Zie ook in bijlage het document “Akkoordverklaring” waarbij de boottitularis aangeeft 
specifiek kennis te hebben genomen van de beperkingen inzake toegelaten boten. 
 
 
3.1.11.  -  Rode vlag 
Een rode vlag aan de vlaggenmast aan het clubhuis betekent algemeen vaarverbod op gans 
het watervlak. 
 
 
3.1.12.  -  Er mag enkel overdag gevaren worden 
Varen na zonsondergang en voor zonsopgang volgens de meteorologische kalender is 
verboden. 
 
 
3.1.13  -  Reddingsvest voor de skiër 
Het dragen van een reddingsvest als skiër is geadviseerd, wetsuits met ingebouwde 
reddingsvesten zijn toegelaten.  
 
 
3.1.14  -  Bij een val van de skiër 
Het is aan te raden bij val van de skiër snelheid eerst te minderen tot 5 km/u, dan ter plaatse 
zo kort mogelijk terug te draaien en in een rechte lijn naar uw skiër te varen met dezelfde 
maximum snelheid van 5 km/u. Tracht steeds linksom terug te draaien zodat eventuele boten 
achter u weten wat er gaat gebeuren. 
Zie ook artikel 3.4  “Veiligheid op het water”. 
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3.1.15.  -  Speeltuigen, wakesurfen, wakefoilen, ... 
Speeltuigen zoals banden, matrassen en dergelijke kunnen enkel toegestaan worden conform 
de regels in artikel 4 “Veiligheid op het water”. Het gebruik ervan mag de veiligheid op het 
watervlak niet in het gedrang brengen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar 
nodig het gebruik van deze speeltuigen te verbieden, zonder dat deze beslissing gemotiveerd 
moet worden. 
 
Wakesurfen, Wakefoilen,… waarbij boten aan een trage snelheid (10-17 km/u) varen en zo 
een grote golf creëeren is enkel toegestaan worden conform de regels in artikel 4 “Veiligheid 
op het water”.  
Het beoefenen ervan mag de veiligheid op het watervlak niet in het gedrang brengen.  
Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig het uitoefenen te verbieden, zonder 
dat deze beslissing gemotiveerd moet worden.  
Ook enkel toegestaan tijdens het “Surf-uur” op weekdagen vóór 16u30 en in weekends en 
feestdagen van 11u tot 12u en 14u tot 15u.  
De beoefening wordt ten allen tijde beperkt tot de onderstaande met geel aangeduide zone:  
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Artikel  3.2.  -  Het bijzondere vaarreglement voor de wedstrijdzone. 
 
3.2.1.  -  De skiër 
Voor het oefenen in de wedstrijdzone is het minimumbrevet van de skiër de derde golf, tenzij 
er geen wachtenden zijn. 
 
 
3.2.2.  -  De piloot 
De piloot voor de wedstrijdzone is minimum 18 jaar oud en houder van een nationaal 
stuurbrevet en vaarvergunning voor de wedstrijdzone, dewelke geregistreerd is op de lijst 
van de piloten van de wedstrijdzone. De vaarvergunning voor de wedstrijdzone kan bekomen 
worden door een test af te leggen bij één van de leden van de sportraad. Voor meer info, 
contacteer een lid van de sportraad. 
 
 
3.2.3.  -  Voorbehouden gebruik van de wedstrijdzone 
De wedstrijdzone is verboden voor niet MWK leden. Wedstrijdskiërs met een 
wedstrijdlicentie van een andere club hebben geen toegang tot onze wedstrijdzone, tenzij 
voor door de sportraad goedgekeurde uitzonderingen, training en wedstrijd activiteiten. 
De wedstrijdzone is uitsluitend voorzien voor slalom en schansspringen. Alle andere 
disciplines gebeuren uitsluitend op de grote vijver. 
Definitie van MWK wedstrijdskiërs: zij die het vorige jaar tweemaal zijn uitgekomen voor de 
club op wedstrijd. Deze wedstrijdskiërs hebben het recht hun voorrang op te eisen indien er 
uitzonderlijk lange wachttijden zijn en hun training hierdoor in het gedrang kan komen. Deze 
hebben ook het recht te figuren en te blootvoeten in deze zone enkel en alleen indien er geen 
twee andere boten liggen te wachten of aankomen in de competitiezone om te slalommen of 
te springen en indien de omstandigheden het niet toelaten hun discipline te beoefenen op de 
grote vijver. 
Bij wachtnde boten ook maar maximum zes doortochten. 
 
 
3.2.4.  -  Voorrangsregels 
In de wedstrijdzone is slechts één boot tegelijk toegelaten, met uitzondering van een 
reddingsboot. Teneinde een eerlijke beurtrol mogelijk te maken, mag iedere skiboot 
maximum zes doortochten maken door de wedstrijdzone. Een begonnen doortocht geldt als 
een volbrachte doortocht.  Na maximum zes doortochten is het de beurt aan de volgende 
boot aan de wachtsteiger, de skiër van de eerstvolgende boot dient startklaar te zijn om 
onnodige wachttijden te vermijden. Een skiër die wenst aan te schuiven voor een tweede 
beurt als er nog wachtende skiërs zijn die nog niet geskied hebben mag dit mits hij achteraan 
aansluit. 
 
 
3.2.5.  -  Schansspringen 
Bij het schansspringen is een helm verplicht. 
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3.2.6.  -  Boeien 
Alle boeien dienen aanwezig te zijn bij het verlaten van de competitiezone.  Skiën in een 
onvolledige slalompiste of springparcours is verboden. In het geval dat er boeien ontbreken 
dienen eerst de nodige herstellingen te worden uitgevoerd. Voor een gedetailleerde 
beschrijving voor het vervangen van de boeien verwijzen we naar het filmpje op de website.  
 
 
3.2.7.  -  Vaarlijn van de boot 
De trekboot moet een volstrekt rechte lijn midden in het bootkanaal van de slalompiste of het 
springparcours volgen. De piloot mag niet achterom kijken, een copiloot is dus ten zeerste 
aangeraden. 
 
 
3.2.8.  -  Bij een val van de skiër 
Bij val van de skiër moet de boot steeds stapvoets rechtsomkeer maken in de slalompiste of 
springparcours, zodanig dat de treklijn geen enkele boei raakt. (gevaar voor afrukken van 
boeien). 
 
 
3.2.9.  -  Rode vlag 
Een rode vlag aan de vlaggenmast van de wedstrijdzone betekent vaarverbod in de 
wedstrijdzone. Een rode vlag aangebracht op de schans wijst er op dat deze tijdelijk buiten 
gebruik is en de discipline schansspringen niet beoefend mag worden. 
 
 
3.2.10  -  Absoluut vaarverbod 
Omwille van het ministerieel besluit van 1993 werd het gedeelte dat niet ingekleurd is als 
dagrecreatie op het gewestplan afgesloten met een boeienlijn. Dit gedeelte van het meer, 
alsook de achterliggende uitloper van de kreek is verboden gebied. Overtredingen op deze 
regel brengen het voortbestaan van de club in het gedrang en zullen met definitieve uitsluiting 
gesanctioneerd worden. 
 
 
3.2.11.  -  Reservatie van de wedstrijdzone 
Tijdens trainingen en wedstrijden georganiseerd door de sportraad is de wedstrijdzone  
gereserveerd.  
 
 
3.2.12.  -  In- en uitvaren van de wedstrijdzone 
Het is ten strengste verboden de wedstrijdzone in of uit te varen tegen een snelheid hoger dan 
5 km/u. 
 
 

http://mwk.be/about-us/documenten-allerlei/
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Artikel  3.3.  -  Veiligheid op het water. 
 
3.3.1.  -  Opletten 
Kijk vooruit en gebruik de spiegel om de skiër in het oog te houden. Een waterski boot moet 
dus een voldoende grote achteruitkijkspiegel hebben. Je moet steeds een co-piloot in de boot 
hebben, zodat de piloot zich kan concentreren op het varen en de skiër kan communiceren 
met de co-piloot. 
 
 
3.3.2.  -  Vaarkoers 
Houdt zoveel mogelijk een rechte koers aan. Ook bij het gebruik van een band (funtube) moet 
men een zo recht mogelijke koers aanhouden, het is enigszins leuker om een beetje te 
slalommen, maar beperk dit. Het is zeker niet toegelaten om tegen hoge snelheid rond de 
eigen as te draaien en de band te katapulteren. Ook vanachter op het meer kleine rondjes 
maken met een band is niet toegelaten. Dit zorgt voor golven en verhindert andere boten om 
het hele meer te gebruiken. 
 
 
3.3.3.  -  Vaarrichting 
Het is steeds verplicht om met de vaarrichting mee te varen. Deze gaat tegen de wijzers van de 
klok in. 

 
 

 
3.3.4.  -  Vaarbewijs 
Iedereen die een boot bestuurt moet een vaarbewijs hebben. Om in de wedstrijdzone te 
mogen varen, dient de bestuurder een vaartest af te leggen bij de daarvoor aangewezen leden 
van de sportraad.  
 
 
3.3.5.  -  Vaarwater 
Als er een boot voor uw boot vaart, vaar dan in de mate van het mogelijke niet in zijn 
vaarwater. Als er veel boten op het water zijn en er geen andere mogelijkheid is, houdt dan 
zeker voldoende afstand. In elkaars vaarwater varen geeft een zeer verontrustend gevoel aan 
de boot (en zeker aan de skiër) voor u, want de bestuurder of skiër voor u kan niet weten of u 
hem/haar gezien heeft. 
 
 
3.3.6.  -  Communicatie 
Er moet een goede communicatie zijn tussen skiër en piloot, beide moeten op de hoogte zijn 
van de signalen die men gebruikt in het waterskiën. Deze signalen zijn zelfs min of meer 
internationaal overeengekomen. 
(Zie afbeeldingen op volgende pagina’s). 
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Figuur 1: Stop (arm en 

hand omhoog, vingers 

gespreid) 

 
Figuur 2: Snelheid 

verhogen (arm voorwaarts 

strekken, duim omhoog en 

op en neer bewegen) 

 
Figuur 3: Snelheid 

verlagen (arm voorwaarts 

strekken, duim omlaag en 

op en neer bewegen) 

 
Figuur 4: Snelheid OK (OK-

teken maken door de “O” 

te vormen met duim en 

wijsvinger) 

 
Figuur 5: Van koers 

veranderen naar rechts 

(gebogen arm naar rechts 

bewegen; handpalm 

verticaal) 

 
Figuur 6: Van koers 

veranderen naar links 

(gebogen arm naar links 

bewegen; handpalm 

verticaal) 
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Figuur 7: Nog een toerke 
(wijsvinger omhoog 
steken en een 
cirkelbeweging maken) 

 
Figuur 8: Terug naar de 
kant (met de hand op het 
hoofd tikken) 

 
Figuur 9: noodstop 
(snijbeweging met de 
hand over de keel; de 
piloot stopt onmiddellijk 
en zet de motor af) 

    
Figuur 10: Val en alles is OK  

(Beide handen boven het hoofd in elkaar steker of één arm gestrekt omhoog steken) 
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3.3.7.  -  Skiër oppikken 
Als de piloot merkt dat zijn skiër gevallen is, dan moet hij zijn snelheid terug nemen tot op de 
traagloop (“ralenti”), de boot draaien op de traagloop snelheid en dus geen bocht maken 
tegen hoge snelheid( power-turns).  Als boot dan in de omgekeerde richting van het 
afgelegde parcours ligt kan hij licht accelereren om sneller bij de skiër te komen. De skiër 
moet men steeds benaderen langs stuurboord en motorkoppeling in neutraal wanneer men 
de skiër voorbijvaart. Vervolgens voert men dan op zeer lage snelheid een “S”-beweging uit 
achter de skiër, zodat deze makkelijk aan het touw kan. Als men een skiër oppikt uit het water 
en deze komt in de boot en dit altijd via de plank, dan zet men steeds de motor uit. 

 
 
 
3.3.8.  -  Skiër afgooien 
Als men een skiër afgooit, dan moet men buiten de rode boeien lijn blijven, zodat het 
onmogelijk is voor een skiër om tegen de steiger te skiën. Het beste is ook om te vertragen, 
zodat de skiër niet versnelt en de steiger dus niet kan raken. 

 
Figuur 11: Stoppen (op een meer) - 
met de skiër naar de steiger varen 

 
 
 

 
Figuur 12: Stoppen (op een kanaal) - met de 
skiër naar de steiger varen 
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3.3.9.  -  Snelheid 
Om te waterskiën zijn geen grote snelheden vereist, snelheid voor beginneling hang af van het 
gewicht. Voor volwassen personen ligt dat tussen 30 en 35 km/u en bij kinderen kan 20 à 25 
km/u al volstaan. 
 
 
3.3.10.  -  Skiër op de plank 
Als een skiër zich rechtstaand op de plank bevindt dan vaart men NOOIT achteruit en best ook 
niet vooruit. Men kan in traagloop(“ralenti”) vooruit varen als men de skiër op tijd verwittigt 
en hij/zij zich op de bootrand neerzet. 
 
 
3.3.11.  -  Afstand houden bij voorbij varen. 
De skiër kan bijna de volledige lengte van het touw gebruiken om links en rechts uit te 
zwaaien. De piloot moet dus rekening houden met deze afstand als hij hindernissen (andere 
boten) voorbijvaart. Piloot is verantwoordelijk als de skiër ergens tegenaan botst. 
 
 
3.3.12.  -  Aanleggen/parkeren 
Bij het aanleggen aan de steiger mag niemand zich in het water bevinden rondom de steiger. 
Laat de skiërs eerst het water verlaten voor je aanlegt. 
 
 
3.3.13.  -  Wedstrijdzone 
Bij het binnen- en buitenvaren van de wedstrijdzone vaart de bestuurder steeds in traagloop 
(“ralenti”). Zo kan men tijdig reageren als er boten afkomen op het grote meer (zij hebben 
voorrang) en worden tevens ook golven in de wedstrijdzone vermeden. De bestuurder moet 
een vaartest afgelegd hebben. 
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BIJLAGEN 
 
 
1)  Bij Art.  2.2.1.2.   Verklaring inzake kennisname van het MWK vademecum. 
 
2)  Bij Art.  2.10.       Kennisgeving van een tuchtprocedure. 
 
3)  Bij Art.  3.1.6.      Schets aankomst- en vertrekzone - boeienlijnen. 
 
4)  Bij Art.  3.1.10     Akkoordverklaring afmetingen boten en ballast. 
 
5)  Bij Art.  3.1.2.      Inplantingsplan en schets vaarrichting. 
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 Verklaring inzake kennisname van het MWK vademecum 
MWK - Ondernemingsnummer  408.448.786 

 

 
Ik ondergetekende  ……………………………………................................................ 
verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de MWK website  (WWW.MWK.be) 
waar ik het MWK vademecum met alle rechten en plichten van de toetredende leden kan 
terugvinden. 
Ik verklaar mij akkoord met de inhoud. 
Ik zal alle toekomstige wijzigingen meteen opzoeken en naleven, dit na notificatie per email 
door de MWK dat er wijzigingen aangebracht werden aan het vademecum. 
 
 
Mijn email adres is :  ……………………………………………………………………. 
 
Adres :  ………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode :  …………   Gemeente :  …………………………………………………….. 
 
Telefoon :  …../………………   GSM :  ……./……………………. 
 
Nationaal nummer :  …………………………. 
 
 
 
 
Plaats en datum :  ………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening :  …………………………………………………………………………… 
Te ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger indien minderjarig. 
 
 

http://www.mwk.be/
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 M.W.K.  -   Kennisgeving van een tuchtprocedure 
Ondernemingsnummer  408.448.786 

 

Aan  ............................................... 
        …………………………….…… 
        ………    …………………….… 

 
Cc per email via  ……………………………………………………….. 
 
 
Geachte, 
 
U wordt hierbij ter kennis gebracht dat de Mechelse Waterski Klub vzw, hierna afgekort als 
MWK, een interne tuchtprocedure tegen u opstart. 
 
De ten last gelegde feiten zijn de volgende : 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
Het bestuur nodigt u hierbij uit op de hoorzitting die zal plaatsvinden 
op  (datum)   om   (uur)   te  (plaats en adres). 
 
U kan een schriftelijke verdediging indienen op de zetel van de MWK, Blarenberglaan 8 te 
2880 Walem, uiterlijk tot 24 uur voor de hoorzitting. U kan hier ook tijdens de openingsuren 
uw dossier komen inzien en eventueel kopies nemen. 
 
U mag ook getuigen meebrengen naar de hoorzitting en u mag zich laten bijstaan door een 
raadsman naar keuze. De hoorzitting verloopt in het Nederlands. U kan zich eventueel laten 
bijstaan door een onafhankelijke tolk, evenwel op uw initiatief en kosten. 
 
Hoger beroep tegen eventuele sancties moet op uw initiatief aangetekend worden bij het 
Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS –www.bas.cbas.be). Dit beroep werkt niet 
opschortend ten aanzien van de sanctie. 
 
Voor de MWK, 
 
 
 
Emmanuel Spoo 
Voorzitter,  …./…./20…. 
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Akkoordverklaring 

MWK – Ondernemingsnummer 408.448.786 
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen op een verantwoorde en aangename manier gebruik kan maken van 
het watervlak. 
Om schade aan aangelegde boten en steigers door zware golfslag te vermijden. 
Om algemene veiligheid op ons watervlak te bewaren. 
  

1. Elk vaartuig moet, voor het te water gelaten wordt, door het bestuur goedgekeurd, genotuleerd 
en schriftelijk bevestigd worden. 

2. Toegelaten zijn boten met centrale motor, Z-Drive en V-Drive, voor zover deze laatste geen 
boten zijn die door hun profiel specifiek voor wakeboarden gemaakt zijn (Sommige V-Drive 
modellen hebben zelfs zonder extra ballast al een huizenhoge golf). 

3. Elke boot die uitgerust is met ballasttanks, mag pas te water gelaten worden als de 
ballastpompen verwijderd en de tanks geledigd en afgesloten zijn. 

4. Eigenaars van boten met ballasttanks zullen bij de jaarlijkse inschrijving een formulier 
aftekenen waarin zij bevestigen dat de ballasttanks van hun vaartuig afgesloten zijn. 
Overtredingen die nadien vastgesteld worden leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

5. Boten met Z-Drives mogen tijdens gebruik op ons watervlak niet ‘getrimd’ worden om een 
hogere golf te creëren. 

6. De maximum afmetingen en gewichten van boten staan in het Vademecum welke op de 
website van de MWK te vinden is. 
Alle boten die buiten deze specificaties vallen zullen onherroepelijk geweigerd worden. 

7. Elke vorm van vreemde ballast (fat bags, bidons, ….) alsook het varen met meer dan vijf 
passagiers of het concentreren van passagiers achteraan om de golf te verhogen is niet 
toegelaten. 

 
Bootnummer:  …………. 
   
Merk:   ………………………..  Type:   ………………………. 
Lengte: ……   cm    Breedte:  ……  cm 
Uitvoering:   ……………………….. 
 
Naam:   ……………………………..  Voornaam: ……………………….. 
 
 
 
 
Datum:   ……/……/ 20……    Handtekening Bootlid 
Ondergetekende verklaart volledig op de hoogte te zijn van het Vademecum. 
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