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VERANTWOORDELIJKEN YCH
Bestuurders:

Kano-Kajak afdeling:

Voorzitter:

Luc De Bleser: 0486 443 094

Eddy Van Moeseke: 0496 769 809

Ben Engelen :0475 55 42 34
voorzitter@yachtingclubhoboken.be

Onthaal nieuwe leden:

Secretaris:

Roland Demey: 0475 651 626

Dirk Adam: 0499 75 30 15
secretaris@yachtingclubhoboken.be

VVW-Toervaartafgevaardigde:

Penningmeester:

John Van Raemdonck: 03 484 65 01

Jan Pauwels: 0495 30 02 09
penningmeester@yachtingclubhoboken.be

Clubhuis

Onderhoud:

Roland Demey: 0475 651 626

Paul Warrens: 0486 466 969
Verantwoordelijke veiligheid en
orde op het terrein & werkdagen:
Eddy Van Moeseke: 0496 769 809

Verantwoordelijke: Bootbehandeling
Roland Demey: 0475 651 626
Peter Baeten

Feestbestuurder:
Paul Adriaenssen: 0476 62 97 44
Raadslid:
Erwin Vergult: 0497 10 33 66
Verzekeringen:

Redactie Yotti:
Frank Cools: 0495 259 701

STEIGER 3: 03 238 24 22

Frank Jacobs: 0496 57 50 08
frank.jacobs@telenet.be
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Hoewel het clubleven nog op een laag pitje staat, kijken we toch uit naar een nieuw
vaarseizoen. Veel zal afhangen van wanneer dat vervelende virus kan bedwongen
worden, en van wanneer we geprikt worden.
Ook voor onze Algemene Vergadering steekt Covid stokken in de wielen. In de
Sprokkels lees je hoe dit opgelost wordt.
Vooraan in dit lijvige nummer dus de (anders dan anders) organisatie van de Algemene
Vergadering en de aangepaste statuten (een zware boterham).
Veel luchtiger en boeiender is het verhaal van de oversteek van Emma en Roger.
Traditioneel brengt onze paaltjespikker ook weer wat leven in de brouwerij.
Verder onze klassieke rubrieken.
Vergeet ook niet dat je als lid van de club steeds gratis een zoekertje mag plaatsen
achteraan, in de rubriek ‘Te Koop’.
Ook voor professionele/commerciële advertenties is er nog plaats in dit tijdschrift.
Voor wie een wisjewasje heeft, of een artikeltje wil inzenden (GRAAG): dit kan via ons
e-mailadres redactie@yachtingclubhoboken.be .
Uw redacteurke

SPROKKELS VAN DE (digitale) BESTUURSTAFEL
Corona Corona Corona…..Ik ben het beu. Maar we hebben geen keuze. Anderzijds
heeft ons terrein er nog nooit zo proper bij gelegen. Dankzij onze vrijwilligers en
misschien ook een beetje dankzij de beperkte mogelijkheden door Corona, is er enorm
veel werk verricht.
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De steen waar in het verleden de boei aan bevestigd was, is teruggevonden! Er wordt
vollop gewerkt om de boei terug operationeel te maken.
We zijn bezig onze Algemene Vergadering voor te bereiden. Onder de gegeven
omstandigheden zal deze vergadering zeer droog verlopen. Post Corona zullen we dit
zeker goed maken. We rekenen hierbij op de creativiteit van event-manager Paul.
We zijn genoodzaakt om een digitale vergadering te houden, via het internet. Dit heeft
een aantal consequenties. Ik lijst ze even op:
-

-

-

Enkel effectieve leden en kandidaat-leden die zich aanmelden om erkend te
worden als effectief lid, kunnen deelnemen op voorwaarde dat ze 1 week
voor de Algemene Vergadering aan hun financiële verplichtingen voldaan
hebben.
Enkel leden met een e-mailadres kunnen deelnemen. Indien we nog niet over
een e-mailadres beschikken, gelieve dit ASAP aan de secretaris door te geven.
Dit mag een e-mailadres van een familielid zijn indien die akkoord gaat.
Vragen, bestuurskandidaturen, kandidaat effectieve leden, dienen één week
voor de AV bij het bestuur bezorgd te worden.
Er is geen ruimte voor discussie tijdens de AV. Het stemmen gebeurt
elektronisch.
Op de website zal alle nodige documentatie gepubliceerd worden.
Er kan op de vergadering niet met volmachten gewerkt worden. Wie toch
wenst te stemmen en niet aan de vergadering kan deelnemen, kan een
schriftelijk stemformulier per e-mail krijgen. Dit kan echter slechts kort voor de
vergadering, omdat dan pas alle items ter stemming gekend zijn.

We begrijpen dat dit voor veel van onze leden geen evidentie is. Voor diegenen die
zich onzeker voelen, zullen we in de voormiddag een “oefen AV” organiseren, waarbij
iedereen kan testen of de aanmelding lukt. Verder in deze Yotti (p. 6) wordt de
aanmeldingsprocedure uitgelegd.
Tot slot meld ik hier dat er nog 2 bestuursmandaten ter beschikking zijn. Kandidaat
bestuurders kunnen zich schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris.

De Commodore
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Agenda Algemene Vergadering

zondag 21 maart 2021
14:00
Geen fysieke vergadering, wel een digitale

1. Goedkeuring verslag AV.
2. Goedkeuring vernieuwde statuten
3. Kennisgeving vrijgekomen mandaten bestuursorgaan
4. Aanvaarding nieuwe effectieve leden
5. Voorstelling kandidaat bestuurders
6. Stemming
7. Voorstelling financieel verslag
8. Goedkeuring financieel verslag
9. Kwijting bestuurders
10. Antwoorden op schriftelijke vragen

5

Aanmeldingsprocedure Algemene vergadering
21 maart
Een week voor de AV zullen alle leden die betaald hebben, een e-mail
ontvangen. Het programma laat ons niet toe om alleen de effectieve
leden te selecteren.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, klik op de link om deel te
nemen. U volgt de instructies op het scherm. U zal zien dat er 2 links
zijn: één om deel te nemen aan de probeersessie (vanaf 10 u.) en één
voor de Algemene Vergadering (14 u.).
48 uur voor de vergadering ontvangt u een bevestigingsmail. Deze
wordt automatisch gegenereerd door “Zoom”, het programma dat
we gebruiken, en dat een hoop Engelstalige tekst produceert.
U zoekt naar de link: “Click Here to Join “ en tikt die aan bij het
aanvangsuur. U wordt dan tot de vergadering toegelaten.
Vanaf 10 u. is er de mogelijkheid om te testen of u aangemeld
geraakt. Indien dit niet lukt, kan u mij bellen. De AV zelf start om 14
u.
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Documenten Algemene Vergadering
Leden die minstens één jaar kandidaat-effectief lid zijn, kunnen effectief lid
worden. Daarmee krijgen ze stemrecht op de Algemene Vergadering, en dus inspraak
in het reilen en zeilen van onze vereniging.
De kandidaat-effectieve leden moeten zelf hun aanvraag indienen, liefst per e-mail.
De algemene vergadering zal dan over de aanvaarding beslissen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvraag effectief lidmaatschap
Ondergetekende :……………………………………………………………………………………………………
Kandidaat-effectief lid sedert : ……………………………………………………………………………….
Verzoekt de Algemene Vergadering hem/haar te aanvaarden als effectief lid.
Datum : ……………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………
Ingevuld terug te bezorgen - ten laatste één dag vóór de Algemene Vergadering opsturen naar YCH – of een mailtje naar secretaris@yachtingclubhoboken.be
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandidatuurstelling bestuursfunctie
Voorwaarde: minstens 2 jaar effectief lid zijn en een kandidatuurstelling insturen,
minstens 14 dagen vóór de vergadering.
Ondergetekende : --------------------------------------------------------------------------------------Is effectief lid sedert 2 of meer jaar : ja / neen
Is kandidaat – bestuurslid van YCH.
Datum : ……………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………
Ingevuld terug te bezorgen - ten laatste 14 dagen vóór de Algemene Vergadering –
opsturen naar YCH – of een mailtje naar secretaris@yachtingclubhoboken.be

Verslag Algemene Vergadering 8 maart 2020
Aanwezige bestuursleden: Ben Engelen, Frank Jacobs, Dirk Adam, Paul Adriaenssen,
Jan Pauwels, Eddy Van Moeseke, Erwin Vergult, Jos Liekens, Paul Warrens.
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden : 59
1. De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte voor de overleden leden.
Voorwoord van de voorzitter en terugblik op het voorbije werkjaar, waar vooral de
verschroting van wrakken en her-aanleg van het Noordelijk terrein uitspringen.
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2019: er komen geen opmerkingen uit
de zaal en dus goedgekeurd.
3. De voorzitter geeft een financieel verslag en begroting ter goedkeuring, waaruit
vooral blijkt dat het clubhuis niet rendabel is. De voorzitter kondigt aan dat een laatste
indexaanpassing van de lidgelden in 2016 geweest is en in de toekomst zal
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opgetrokken worden. De laatste indexaanpassing van het stageld gebeurde in 2018,
daarom blijven deze nog even zo.
4. Kwijting van de bestuurders: hierdoor doet de Algemene Vergadering definitief
afstand van een eventuele interne aansprakelijkheidsvordering ten opzichte van de
bestuurder.
5. Verkiezing van de bestuurders: de vergadering gaat akkoord om te stemmen bij
eenvoudige handopsteking.
Er zijn 3 mandaten die aflopen: Frank Jacobs, Paul Warrens, Dirk Adam.
Frank wenst zich niet meer kandidaat te stellen, daarentegen Paul en Dirk wel. De
voorzitter stelt de vraag aan de vergadering, waarop iedereen de herverkiezing
aanvaardt van Paul en Dirk.
6. Volgende leden wensen toe te treden tot effectief lidmaatschap:
Benny Hendrikx, Luc Boen, Dennis Merket, Lucas Coremans, Peter Timp.
Deze worden door de vergadering aanvaard.
7. Slotwoord en toekomstvisie: oproep voor technische en andere hulp.
8. Vragenronde:
- ingestuurde vraag P. Melis : “hoeveel effectieve leden telt onze club momenteel” :
141 ; “hoeveel boten staan er in berging” : 110 ;
- “toekomst projecten” is door de voorzitter reeds besproken.
- vraag van Fred Nys : “of het mogelijk is om in de toekomst controle te hebben over
de verzekering van de boten die gestald zijn op ons terrein “; dit voorstel wordt
positief ontvangen.
Rond 11 uur wordt de vergadering gesloten.
verslaggever : Dirk ADAM ( secretaris YCH )
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STATUTEN Yachting Club Hoboken vzw
De nieuwe vzw-wetgeving verplicht ons onze statuten aan te passen, zodat deze terug
in regel zijn. Deze statuten zijn identiek aan de oude statuten, met uitzondering van de
zaken die niet meer wettelijk waren. De Algemene vergadering dient deze goed te
keuren.

YCH vzw
Zandkamp 3, 2660 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0407.839.765
RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen
e-mailadres: info@yachtingclubhoboken.be
Website: www.yachtingclubhoboken.be
STATUTEN - NAAM
De algemene vergadering van 21/03/2021, geldig samengeroepen en beschikkend over de
nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Yachting Club Hoboken
De afgekorte benaming is: YCH.
ARTIKEL 2
De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Zandkamp 3, 2660 Antwerpen.
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging
van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de
zetelwijziging door te voeren in de statuten.
Het e-mailadres van de vzw is info@yachtingclubhoboken.be.
De website van de vzw is www.yachtingclubhoboken.be.
De wijzigingen van het emailadres en van de website kunnen door het bestuursorgaan in de
statuten worden aangepast.
ARTIKEL 3
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De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks
noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of
enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos
doel.
De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het beoefenen, bevorderen en verspreiden
van de watersport, alsook het aanzetten van jongeren tot beoefening van de watersport.
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde
activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:
- het organiseren van tochten en wedstrijden ;
- het houden van lessen, voordrachten en praktische oefeningen houden ;
- het verschaffen aan haar leden van berging, stalling, te water laten, herstelling en onderhoud,
bouw en afbouw van hun pleziervaartuigen.
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.
De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering
van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het
belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.
De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van
winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen
die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of
landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden
uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.
TITEL II: LEDEN
ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen.
De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De volheid van het lidmaatschap,
met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de
effectieve leden.
Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van
de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden
toepasselijk.
Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze
hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten
en verplichtingen van de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern
reglement.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de
algemene vergadering wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet
schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan.
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ARTIKEL 7
Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als
ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze
worden beschouwd als niet-effectieve leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld
in een intern reglement.
ARTIKEL 8
De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 500 euro verplicht. De jaarlijks te betalen
bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Het tijdstip van betaling wordt
vastgelegd door het bestuursorgaan. De leden kunnen door het bestuursorgaan worden
aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt
binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend
schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.
Een lid kan ook uitgesloten worden mits een beslissing daartoe genomen door de algemene
vergadering. Voor de uitsluiting van een lid gelden de regels bepaald in artikel 37 van deze
statuten.
ARTIKEL 10
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 inbrengsten vorderen.
TITEL III: HET BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie
bestuurders die al dan niet lid zijn van de vereniging.
ARTIKEL 12
Bestuurders worden benoemd voor vier jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. Tussentijds
benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van
de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
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ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door
vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door
overlijden.
ARTIKEL 15
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of
aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in
tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. Een
bestuurder die op drie achtereenvolgende vergaderingen van het bestuursorgaan niet aanwezig
is, zonder verontschuldiging, is van rechtswege ontslagnemend uit zijn/haar mandaat als
bestuurder op de dag van vaststelling van zijn/haar derde opeenvolgende afwezigheid.
In het geval van ontslag van een bestuurder moet het bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de
eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op
het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering,
gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.
ARTIKEL 16
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts
geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de
voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
ARTIKEL 17
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
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vereniging, dan moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór
het bestuursorgaan een besluit neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na
goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.
De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
ARTIKEL 18
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig
schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair
uitgesloten besluit.
De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij
worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming
ondersteunen.
Het bestuursorgaan kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier
over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke
vergadering van het bestuursorgaan van toepassing. Een bestuurder kan via video- , telefoonof mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten
beraadslagen.
ARTIKEL 19
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij
ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering
voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de bestuurders, of door de oudste van
de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van
de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De originele verslagen worden samengebracht in een notulenboek. De leden hebben inzage in
het notulenboek.
ARTIKEL 21
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de
vereniging.
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ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan kan uit zijn
bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de
goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of
aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan;
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan
moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
ARTIKEL 23
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als
college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee van
volgende mandatarissen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, zij moeten
gezamenlijk handelen.
In afwijking op de vorige alinea geldt dat oor verbintenissen onder het bedrag van 1.000 euro
de vzw geldig vertegenwoordigd is door één van voormelde mandatarissen, die alleen kunnen
handelen.
ARTIKEL 24
Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van
derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
ARTIKEL 25
Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al
dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De
gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
ARTIKEL 26
Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via
mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
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b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan
moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
Het dagelijks bestuur kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier
over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke
vergadering van het dagelijks bestuur van toepassing. Een dagelijks bestuurder kan via video- ,
telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de
agendapunten beraadslagen.
ARTIKEL 27
Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan slechts
geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen
worden buiten beschouwing gelaten.
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 28
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door
de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de
voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid
onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid
beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die
manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een
fysieke algemene vergadering van toepassing. Een lid kan via video- , telefoon- of
mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten
beraadslagen.
ARTIKEL 29
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is,
zoals bepaald in het WVV,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
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- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten of de wet het vereisen.
ARTIKEL 30
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de
wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is
voorbehouden aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 31
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van
de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende
brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot
bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit
verzoek.
ARTIKEL 32
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of
verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden,
bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of
gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 33
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt
vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief
wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan
het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in
geen geval behandeld worden.
ARTIKEL 34
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de
besluiten als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de
voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Onthoudingen en ongeldige
stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
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ARTIKEL 35
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering,
behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV.
Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is
aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet
binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging
van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van
de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten
beschouwing gelaten.
ARTIKEL 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het
wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.
ARTIKEL 37
Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de
statuten vereist.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet
het lid gehoord worden.
ARTIKEL 38
Van alle op de Algemene Vergadering genomen beslissingen wordt verslag opgesteld door de
secretaris of zijn plaatsvervanger.
De notulen bevatten een lijst van de aanwezige leden.
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de verslaggever en de
dienstdoende voorzitter. De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen van de
Algemene Vergadering door toezending van een kopie van het originele verslag van de
vergadering en/of publicatie in de het ledentijdschrift.
Het verslag van de Algemene Vergadering ligt ter inzage van de leden en van belanghebbende
derden op het secretariaat van de vereniging of wordt toegezonden op eenvoudig verzoek aan
het bestuursorgaan.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 39
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting
van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene
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vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar.
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 40
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene
vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan
moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van
4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te
ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan,
de rechtbank, één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van, en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om
alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen
elk individueel de vereniging naar derden toe vertegenwoordigen in het kader van hun
vereffeningsopdracht.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met
een belangeloze doelstelling.
TITEL VII: VARIA
ARTIKEL 41
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 28/03/2021.
Te Antwerpen,
Engelen Benjamin
Voorzitter
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‘Onze Atlantische oversteek’
Emma Schiltz en Roger De Munck zijn in juli 2020 vertrokken met hun Westerly Conway
‘Sanuti’, voor een 14 maanden durende zeilreis rond de Atlantische Oceaan.
Inleiding
De Atlantische Oceaan oversteken met je eigen zeilboot… velen hebben het ons al
voorgedaan en dat al een paar eeuwen aan een stuk. Desondanks blijft het een tocht die
tot de verbeelding spreekt! Begin december 2020 is voor ons het moment aangebroken
om te doen waar we al jaren van dromen. Hoe voelde het om die oversteek te maken,
op eigen kiel en met ons tweetjes? In dit artikel vertel ik hoe wij de voorbereiding en de
oversteek ervaren hebben, vanaf onze tijd in Gran Canaria op de Canarische Eilanden,
tot onze aankomst in Union Island op St.-Vincent & the Grenadines.
Voorbereiding
We kopen heel wat onrijp fruit en groenten,
waarvan we hopen dat ze lang goed blijven.
In Las Palmas, op Gran Canaria, bereiden we ons
vertrek voor. Hier is de oversteekkoorts
duidelijk aanwezig! Dit is de vertrekhaven van
de ARC of Atlantic Rally for Cruisers. Op zondag
23 november zwaaien we de boten van de ARC
uitbundig uit. De groep zeiljachten is kleiner dan
andere jaren omwille van corona, maar wij zijn
toch danig onder de indruk. En bij ons begint
het ook te kriebelen als we de boten aan de
horizon zien verdwijnen… Zo goed als iedereen
met wie we babbelen in de marina of in de
ankerplaats, is hier gekomen om de oversteek
te maken. Het is heel fijn om deel uit te maken
van zo’n wereldzeilersvibe. Er wordt lustig
besproken welke bootonderdelen ‘essentieel’ zijn op de oversteek, het weer wordt
geanalyseerd, coronatesten worden gedaan, routes worden bepaald (eerst naar de
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Kaapverden of rechtstreeks naar de overkant). Tussen de gezelligheid met andere
cruisers door, werken wij onze kluslijst helemaal af, maken Sanuti grondig schoon, en
beginnen met het inslaan van eten en drinken. Dat is wel een werkje van meerdere
dagen. Na het wegstouwen van onze boodschappen, liggen we 5 cm dieper in het water,
en zijn we 600 euro armer. Met deze voorraad, kunnen we volgens onze berekeningen
wel twee maanden overbruggen!
Vertrek

En dan, de grote dag… Op zaterdag 5 december ziet het weer er goed uit. Geen
champagne sailing, maar een stevige 6 bf N – N/O en golven van zo’n 3 – 4 meter. Niet
elke zeiler zou dit beschouwen als een geschikt weervenster, maar wij gaan graag goed
vooruit en onze sturdy Westerly heeft geen enkele moeite met een stevige bries. Er is
ook voorspeld dat de wind na enkele dagen gaat afnemen. Zo hebben we in ieder geval
toch al een vliegende start.
We varen goed voorbereid, maar met een klein hartje, de havenkom van Las Palmas uit.
Dit wordt onze langste oversteek ooit! 2800 mijl. Dat is meer dan alle mijlen samen die
we de voorbije maanden gevaren hebben. Heel erg spannend. Naast de zenuwen
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hebben we er ook wel echt zin in. We varen gezellig samen uit met bevriende cruisers,
die koers zetten naar de Kaapverden.
Het leven aan boord
De eerste dagen moeten we wennen aan het ritme aan boord. In het begin voelen we
ons allebei katterig, maar dat verdwijnt na een paar dagen. Het constante rollen van de
boot went echter niet. Om te slapen is het soms erg lastig. Van een goede nachtrust
komt sowieso niet veel in huis als je met twee bent. ‘s Nachts hanteren we een
wachtsysteem: tussen 20 u. ’s avonds en 8 u. ’s ochtends doen we 3 u. op, 3 u. af. De
ene slaapt en de andere… slaapt eigenlijk ook een beetje: diegene die wacht houdt, doet
slaapjes van 20-30 min. en kijkt tussendoor of alles ok is. Bij twijfel, noodzakelijke
manoeuvres of andere onregelmatigheden, wordt de slaper wakker gemaakt. Overdag
doen we afwisselend één of twee dutjes om wat slaap in te halen.
Naast zeilen en slapen als belangrijkste activiteiten,
zijn we vooral bezig met dagelijkse dingen: we
koken en wassen af. Dat moet altijd meteen want
door de bewegingen van de boot zorgen vuile
borden en tassen in de spoelbak direct voor een
hels kabaal! We luisteren naar podcasts, we staren
naar de golven, we liggen, hangen en lezen. Een
douche nemen is een speciaal moment, want we
moeten zuinig zijn met ons water. Verfrissing
krijgen we vooral door de squalls met regenbuien.
Wanneer er eentje overkomt, gaan we buiten op
dek staan, eventueel met wat shampoo in de hand
als het echt heel hard regent, en voilà, een
natuurlijke douche.
We leven ons helemaal uit met het vangen van vis.
Pas na de eerste week beginnen we met vissen, en we zijn verrast door het gemak
waarmee mahi mahi’s aan de haak geslagen kunnen worden. We vangen er veel,
variërend van 25 cm tot 1 m! In de laatste week vangen we zelfs een grote barracuda.
We genieten van heerlijke sushi en andere recepten met verse vis.
Na twee weken op zee beleven we enkele bange momenten... Een griend zwemt al een
tijdje met ons mee. De walvis zwemt rond de boot, duikt eronder en komt dichterbij, om
dan weer verder weg te zwemmen.
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We zitten rustig in de kuip wanneer de
boot ineens schokt en het stuurwiel ervan
natrilt. We hebben iets geraakt, maar
wat?! ‘Niks te zien in het water’ gil ik vol
adrenaline naar Roger. Hij trekt
vliegensvlug de vloerplaat open om de
bilge te inspecteren: ‘Hier ook alles
normaal’. Het bleek de griend te zijn die
iets te enthousiast was en tegen onze kiel
schraapte… We zijn hard geschrokken
maar hij zeker ook, want na de botsing
blijft hij heel traag rond de boot
rondcirkelen en neemt dan het
hazenpad...
De eerste week op zee was een
opwarmertje, in de tweede week voelden
we ons in ons element maar die derde
week, die was er teveel aan. Samen met
het energieniveau duikelt ons humeur naar beneden.
We kunnen alleen maar aftellen en kijken er zó hard naar uit om aan land te gaan! En
dan… Op zondagochtend 27 december zien we in het ochtendgloren de eilanden van St
Vincent & the Grenadines. Een paar uur later liggen we vast in Clifton, Union Island en
hijsen we de quarantaine vlag. We deden er 2904 mijl over in 22 dagen. Yes we did it!!
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Terugblik
Bij vertrek hadden we het idee dat zo’n tocht over de oceaan een moment van
contemplatie kan zijn, van nadenken over je leven, turen naar de sterrenhemel en
filosoferen over de wereld… Jammer maar helaas. Door het slaapgebrek waren we
vooral sloom en we waren al blij als we ons energiek genoeg voelden om lekker te koken!
We zeiden wel vaak tegen elkaar, ‘hey we zijn dus wel echt een oceaan aan het
oversteken he!’ Die gedachte, ook al zaten we er middenin, voelde best surreëel.

De oversteek was voor ons een gekke combinatie van verveling en altijd iets te doen. Je
ziet wekenlang enkel water en je eigen boot, wat best saai is. Langs de andere kant is er
de constante zorg dat de boot in de goede richting blijft lopen, dat je materiaal heel blijft
en dat je zelf heel blijft. De bewoonde wereld is namelijk érg ver als er dan toch iets
misloopt. Voor wat sociaal contact waren we heel blij met onze Iridium Go. Heel handig
om weerkaartjes en gribfiles binnen te halen maar vooral leuk om familie en vrienden
te kunnen berichten over het dagelijks leven aan boord (en hoeveel vissen er gevangen
werden!).

Emma
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Bekende zeilquotes 2
“Er zijn maar 2 momenten dat je blij bent met een boot: bij
aankoop en bij verkoop.”
➢ Regen is niet erg als het maar waait.
➢ "Gek op zeilen! Vooral dat after-sail biertje! Irritant alleen dat gepeil en de tijd
tussen twee havens."
➢ De pessimist klaagt over de wind.
De optimist weet dat de wind ooit beter zal worden.
De realist past zijn koers aan.
➢ Het beste kan je met een boot varen van een ander 😜.
➢ Schuur je dood, koop een boot.
➢ Op een motorboot ben je altijd ergens naar op weg, op een zeilboot ben je er al.
➢ Zeilen is een tijdverdrijf waarbij je erg langzaam en aan een hoge kost op
hoogst oncomfortabele manier ergens naartoe gaat waar je eigenlijk helemaal
niet moet zijn!
➢ When sailing, the first thing you need is a plan. Only then, you can change your
plan.
➢ Never fuck things up! But when you do, don’t forget to sing in the lifeboat!
➢ Na het strijken gaan we hijsen!
➢ Dag niet gezeild is een dag niet geleefd.
➢ Zeilen is zoals het echten leven, er valt niets te plannen.
➢ Wind voor regen kan je schip wel tegen, regen voor wind bind de zeilen
gezwind.
➢ Believe me, my young friend, there is nothing - absolutely nothing - half so
much worth doing as simply messing about in boats.
Kenneth Grahame.
➢ Houten boten en jonge vrouwen zijn moeilijk te onderhouden.
➢ De wind kun je niet veranderen, wel de stand van je zeil.
➢ Paarden of boten, de handel naar de kloten. (Uitspraak onder bankiers)
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➢ Als je wil klussen ... koop een zeilboot. Als je wil zeilen ... Zoek een vriend met
een zeilboot.
➢ 1 hand voor het schip en 1 voor jezelf.
➢ Red in the morning, sailors keep warning.
Red in the night, sailors delight.
➢ Zeilen: het verplaatsen van jezelf tussen twee horecagelegenheden op het land.
➢ Koop een schip, nooit meer sip.
➢ A rough day at sea is better than any day at the office!
➢ En de boeg fluisterde, geef me de wind dan geef ik je de mijlen...
➢ Op elke boot past een dekzeiltje.
➢ Hope for the best, prepare for the worst.
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DE POALTJESPIKKER

Oep wereldreis!
Snikkend schoot ze wakker!
“Dirreuk, riep ze, Dirreuk. Astemblieft, kom trug! ‘k Zal nooit nie meer kwaot zen op
auw. ‘k Zal nooit nie meer zoage als ge zat thuis komt. ‘k Zal altijd goesting emme. ‘k
Zal oe nooit nie meer tegenspreke. ‘k Zal altaid luistere. ‘k Zal nie meer zegge da ge oek
wel is wa meugt doeng thuis. ‘k Zal nie meer zoage as ge weeral nor de club goa. ‘k Zal
vanaf nau zellef oewe roemmel wel opruime. ‘k Zal oe loate sloape as ge muug zai.
Astemblieft, astemblieft, kom trug. Ik heb da zo nie bedoeld. Ik zal oe sokke wel in de
wasmand goeie. ‘k Zal alles doeng wat da ge wild. ‘k zal… ‘k Zal … snik, snik, snik, kom
d’astemblieft trug…
Ze zat recht in heur bed. De troane liepe over heur koake, ze snikte en schokte
helemoal.
“Wa demme kik toch gedoan, oei, oei, oei. Ik zen eum kwait. Hai is weg. Vergoe…!”
Den Dirreuk schoot oek wakker.
“Schatteke, wad edde gai, ? Kom is hier, mor mai poezeke toch, ge ze d’helemaal nat .
Wat is er toch…”
“Ik droomde dat gai heel kwaot op mai wort en da ge het afgebolt wort en da ge oep
wereltreis vertrok met het sloepeke van de club… Snik, snik, snik… Ge zegde zellefs
ginne goeiendag. Ge trok de deur toe. Ge sproeng in oewen jeep en ge stoof weg…
Oooh, wat moette kik doeng zongder au?
Hoe moette kik da kot hier onderhouwe? En as er iet kapot goa ? Wie got da moake ?
Wat kanna kik nog gon doeng oep de club ? Ik gon altaid mor on au denke. Ik wil ginne
aendere vent. Gai zei zoenne goeie, zoene brave, zoen stoere bink. Maine steunpilleir,
mainen halleven trauwboek.
“Mor,main lief jartelleke, gai heed eun nachtmerie, nen angstdroom gehat! G’hebt
gedroomd van wa kik gisteren em meegemokt!
Wette ’t nie meer? Ik ging me ’t bootje van de club de ponton oep de helling trekke en
toeng sloeg da moteurreke ineens af en ik kreeg eum nie meer in gaenk. En toeng dreef
ik weg en golle stont oep de daik en golle riep en joa, ge wordt wa in paniek. Joa, ik oek
31

wel eun bitje, mor ik ben dan gon trekke on da startkoreke en trekke en trekke. Ik zag
oek al bekan Sintanneke veurbai draive… Mor ineens kreeg kik da moteureke terug in
gaenk en konne kik terug.”
“Ja schatteke, ik weet het, ik em het gezien. Mor nau droomde kik…d a…”
“Moar, main lief knolleke. Kom is hier, pakt mai is goe vast. Neje, ik loat au nooit in de
steek.
Kom, doe da pyjemanneke is uit. Ik zal oe mai nog is goe loate vuule.”
“Ja, schatteke, mor ge moet mai één dink belove: gai goa nooit nie meer in da boetje
van de club zonder dat daor oek roeispane inligge en nen aenker en vuurpaile en een
reddingvest en een marifoon en ne verrekeiker en een kompas en een verbaentkist en
een reddingsboei en een resaarref moteurreke en proper sokke en eten veur drai
moanden en genoeg drinken…”
“Joa,schatteke, da gonne euk allemoal doeng.
Mor kom, nau gonne k’ eerst me au oep rais goan en oe alle hoeke van de koamer loate
zien…”
“Straks, wolfke, straks, ‘k em koppain nau …van dien droom…”

De poaltjespikker
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HERINNERING: medisch getuigschrift
Watersporters kunnen genieten van een sportverzekering, die in het VVWlidmaatschap begrepen is.
Bij persoonlijke ongevallen die gebeuren aan boord, maar ook op de plein, kan men
hier op terugvallen.
Denk eraan dat andere verzekeringen zoals de mutualiteit en de familiale, niet zullen
tussenkomen, gezien het hier een sportongeval betreft.
Om deze verzekering actief te houden , dienen leden van 75 jaar en ouder
jaarlijks een medisch attest te bezorgen aan het algemeen secretariaat van VVW.
Vorige jaren moest dit al vanaf 69-jarige leeftijd.
Een verklaring van goede gezondheid door de huisdokter is voldoende. Een zicht-of
gehoortest of ECG zijn helemaal niet vereist.
Dit kan door onderstaand medisch getuigschrift te laten invullen door een geneesheer,
en af te geven op de club (die de formulieren aan het VVW bezorgt).
Vergeet ook niet dat dit elk jaar moet vernieuwd worden.
Indien de kwaliteit van bijgevoegd document niet goed genoeg is, weet dat er keurige
A4-formulieren te verkrijgen zijn in het clubhuis. Je kunt het ook downloaden via
http://vvw.be/media/1571/medisch_attest2021.pdf
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VVW – lidkaarten: digitaal !

De vorige jaren werden er lidkaarten afgedrukt door het VVW-secretariaat en aan het
YCH-clubsecretariaat toegezonden. Deze kaarten verdwijnen in 2021 en worden
vervangen door digitale lidkaarten.
Wanneer een YCH-lid zijn rekening betaald heeft, wordt hij (of zij ) actief gezet bij
VVW-link. Hij (of zij) krijgt dan automatisch zijn VVW-lidkaart per e-mail toegezonden,
dit vanaf maart 2021. De VVW-lidkaart is niet voor steunende leden en ook niet meer
voor familieleden.
Hiermee wordt nog eens het belang onderstreept dat je e-mailadres bij ons bekend is.
Wie hierdoor echt in de rats zit en nergens kan rekenen op digitale hulp, en die kaart
echt nodig heeft, kan altijd contact opnemen met Dirk.
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➢ Wisjewasjes
➢ Er is een bijgeloof dat fluiten op een schip sterke winden kan oproepen.
Traditioneel is de kok de enige die mag fluiten op een schip, omdat het
betekent dat hij het eten niet eet.
➢ Een van de machtigste piraten die ooit geleefd heeft, was een Chinese
vrouwelijke prostituee, Ching Shih genoemd. Zij had controle over 1.800
schepen en 80.000 zeelieden.
➢ Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen mensen het woord
‘sneaker‘ te gebruiken omdat je door de rubberen zool onopgemerkt rond
kon lopen.
➢ Waarom heeft een tankstation dat 24 u. per dag open is, een slot op de
deur?
➢ Als je in een zwembad zit en je hebt een metaalachtige smaak in je mond,
ga dan meteen uit dat zwembad. Er is dan een elektrische kortsluiting
ergens in het water. Over en uit!
➢ Het grootste paleis ter wereld staat in het centrum van Beijing, het heeft
een oppervlakte van 720 000 m².
➢ Hoe een zwart gat er van binnen uitziet, zullen we nooit weten. De
zwaartekracht is er zo sterk dat er niets uit kan ontsnappen. Een
ruimtesonde met een camera aan boord kan het zwarte gat dus wel in,
maar kan er nooit meer uit.
➢ Met een diameter van amper een centimeter weegt een zwart gat maar
liefst 3.370.000.000.000.000.000.000.000 kilo – de helft van de massa van
de aarde.
➢ Een dag op Venus duurt wel heel lang. Na iets minder dan twee van die
lange dagen is er alweer een Venus-jaar voorbij. Dus op Venus ben je om de
andere dag jarig.
➢ Japanners zijn rare jongens, dat wisten we al. Toch is het verbazend dat in
het middeleeuwse Japan witte tanden als lelijk werden beschouwd. De
Japanse vrouwen smeerden inkt op hun tanden om deze zwart te maken.
Hoe donkerder, hoe aantrekkelijker.
➢ Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden
gebruikt?
➢ Vincent Cox (GB) fietste als snelste man rond de wereld: 29 331 km in 163
dagen.
➢ Is een zebra nu wit met zwart of juist andersom? Daarvoor gingen
wetenschappers even kijken naar een embryo van een zebra. Wat
blijkt? Die begint zwart. De huid is ook zwart. Maar de zogeheten follikels
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op de plekken waar de witte strepen ontstaan, maken geen pigment aan.
Een zebra is dus eigenlijk een zwart beest met een afwijking.
➢ Grootste en duurste privé jacht ter wereld is de Eclipse. Het schip is eigendom
van de Russische zakenman Roman Abramovich. Dit luxe motorjacht is 162,5
meter lang en de prijs wordt geschat tussen €425 miljoen en €1,1 miljard. Het
schip heeft o.a. 2 helikopterplatformen, een onderzeeër, 24 gastenverblijven,
2 zwembaden, bubbelbaden en een discotheek, verder een beveiligingssysteem en een raketafweersysteem.
➢ In 2005 liet een tourbuschauffeur van de Dave Matthews Band de septische
tank van de bus lopen in een rooster boven de Chicago River. Op dat moment
bevond er zich een boot vol toeristen onder het rooster, en werden de
passagiers bedekt met 400 kg menselijk afval.
➢ Een man die in 1871 de brand op een zinkend schip overleefde, bleef jarenlang
emotioneel gebroken. Pas ongeveer 41 jaar later kon hij eindelijk zijn angsten
en nachtmerries overwinnen, en besloot hij om opnieuw te gaan varen, enkel
om te sterven bij het zinken van een nieuw schip, de Titanic…
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Volg onze wereldreizigers
•

Jarne Schmitt is met zijn Spirit32 “ Pallieter” momenteel op de Marquesas
Islands.
Hij is nog steeds te volgen is op:

https://eur-share.inreach.garmin.com/pallieter en op Instagram kan gedeeld
worden : battibateau_pallieter.
•
•

Emma en Roger zijn nu aan de overkant.
Ze zijn te volgen op hun blog: https://sailingsanuti.wordpress.com/ .

Hebben wij je (juist) e-mailadres?
Heb je gedurende de laatste tijd geen enkele e-mail van de club gekregen, dan wil dit
waarschijnlijk zeggen dat we geen of geen juist e-mailadres (verouderd, fout, …) van
jou hebben.
Dat is jammer, want dan kunnen we je belangrijke en soms dringende berichten niet
meer sturen.
Indien dat het geval is, laat het ons weten, en stuur ons het e-mailadres door waarop
we je momenteel kunnen bereiken.
Doe dit via info@yachtingclubhoboken.be .
Meer en meer wordt e-mail een direct communicatiekanaal binnen onze club!
Heb je nog geen e-mailadres, laat je dan even helpen, je bent er snel mee weg en het
opent nieuwe wegen!
DOEN !!!
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TE KOOP/HUUR
TE KOOP
Tractor + hakselaar
Te koop voor de prijs van 2.100,00 euro of aannemelijk bod.
Interesse : info@yachtingclubhoboken.be
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Bootstoel
Geschikt voor zeiljachten tot 10 à 11 m
en ongeveer 6 à 7 ton.
Mits wat werk demonteerbaar.
P.O.T.K.
Info
(0032) 0486.53.17.18 – Bruno

TE HUUR
Een materiaalkluisje in de groene containers van Noord ; prijs 160.93 € incl BTW / jaar .
Belangstellenden nemen contact via secretaris@yachtingclubhoboken.be
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