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Statutaire vergadering Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW
21 maart 2017
Aanwezig : zie aanwezigheidslijst
Opening vergadering : 20.20 h
- Verwelkoming en vermelding verontschuldigde leden : Thierry De Hasque, Mathias
Sacré, D.De Meulder
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Ontslagnemende leden : zie bijgevoegde lijst
- Droeve nieuws : overlijden Michel Janssens
Jaaroverzicht 2016
- Kwis 2016 hebben we gewonnen samen met de 9 ( beide groepen hadden te
weinig aanwezigen, dus hebben ze samen 1 ploeg gevormd)
- 9/4 : receptie voor 100 jaar zeescouts op het stadhuis van Antwerpen
- 10/4 : optocht 100 jaar zeescouts door de straten van Antwerpen en nadien op
de Grote Markt opening vaarseizoen
- 17/4 Ten Miles
- Herdenkingsmoment aan graf van Georges de Hasque
- 25 juni Feest van den 1
- 16/7 : MAST feest
- Palingfestival met een andere opstelling ( loods nog niet beschikbaar ) 2016
geen watergeus
- 3/9 Great River in Londen ( ZV)
- 8/10 Overgang in Mechelen
- 22/10 Feest 100 jaar in de cruiseterminal in Antwerpen
- 29/10 40 jaar kantine
- Herinrichting lokalen ZH en ZW
- Vaarklaar maken van Ruwaert
- Bespreken plannen vervanging voor gieken.( zo dadelijk meer hierover )
Financieel verslag en begroting ( in bijlage)
- Marsepein is nog 80 kg niet verkocht.
Verslag van rekeningtoezichter Dhr. S. Terloo. Hij meldt dat er een klein opmerking
was bij controle, maar deze is nu volledig in orde. Geen opmerkingen bij het nazien
van de boeken.
Hernieuwen mandaat rekeningtoezichter. Staf wil dit verder doen of er moest een
andere kandidaat zijn. Iedereen is akkoord met de hernieuwing.
Ontlasting bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Raadsleden

Bert Janssen
Luc Andries
Ingrid van Looij
Pieterjan Van Broekhoven, Peterjan Van Linden
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Mandaat vervalt: Luc Andries
Hij stelt zich terug verkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaturen binnengekomen:
Herbevestiging met handgeklap.
Vraag van Edwin Somers, i.v.m. 7000 euro materiaal dat vermeld staat bij geplande
uitgave, ……….
- Geplande uitgaven voor : Motoren van gieken, Klauwaert en Ruwaert
Kosten afwerking lokalen
Plannen voor nieuwe boot ter vervanging van de
gieken
Er worden geen boten aangekocht zonder dat er wit
op zwart is geweten wat er juist mag op de Schelde
- Wat mag er op de Schelde varen??? Pieterjan heeft contact opgenomen met
GNA, maar tot op heden nog steeds geen antwoord??? Nogmaals e-mail
versturen. De wetgeving gaat aangepast worden, …. Wanneer?
- Er zijn voorwaarden waaraan een nieuwe boot moet voldoen:
 Onzinkbaar ( vloer boven de waterlijn )
 Open kuip
 Luchtkasten
 ………….
- In het verleden hebben we jammerlijk een paar maal een probleem gehad met
de gieken, … ( omgeslagen door hoge golf ), een ook materiële schade ( Tijl )
- Wat wordt het roeien en zeilen of alleen zeilen??? ZV vinden het werkseizoen
niet meer leuk???
- Het project dat er wordt uitgewerkt ( zeker nog niets beslist over aankoop ) is
één waar gewerkt wordt met biomaterialen ( bv glasvezel , van hennep) Er
werd contact opgenomen met scheepsbouwer Vennekens in Boom. Vorig jaar
hadden we de multimono als mogelijke vervanger laten zien, mar dit is
onbetaalbaar geworden. ( ook voor een zelfbouwprroject )
- Er zijn momenteel nog 2 gieken in de groep die kunnen gebruikt worden. Tijl is
verkocht aan Tolerant en bij Katelijne zijn aan stuurboordzijde alle spanten
over. Probleem is dat de Katelijne niet enkel geklonken is, maar ook verlijmd.
Kosten voor herstel 1000 de euro’s. ( dit geld zouden we liever behouden voor
aankoop nieuwe boten ).
- Het zou ook de bedoeling zijn dat de gieken blijven om nog deel te nemen aan
bv Slag van Gent, Great riverrace in Londen, …..
-

In het verleden werd er nogmaals geld uitgegeven voor plan nieuwe boot, dit
werd niet positief onthaald. En nu terug een concept betalen????

-

Wat gaat de boot kosten ( aankoop )??? Dit kan nog niet bepaald worden.
Iedereen mag dromen, maar we zijn een jeugdbeweging en een nieuwe boot
kost handen vol geld ! Groep groeit, dan zijn er meer boten nodig.

-

Nieuwe en oude groepsleiding zou al eens gekeken hebben op 2de hands
verkopen, maar niets gevonden. Edwin, vind dat er veel 2de hands boten
worden aangeboden, nieuwe ???? teveel geld, het is er geen alternatief. 2de
hands blijven zoeken.
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-

Vraag van Dominique, …. Grondslag vervangen gieken??? Ledenaantal stijgt
en er zijn veel kosten. 2 gieken hebben we nog en zijn onveilig. Verkeer op
Schelde is fel vermeerderd, grotere schepen, gevolg drukker en hogere
golfslag. Ze zijn niet onzinkbaar en kunnen gemakkelijk omdraaien. Er mag
uitgevaren met een max. van 3 Bf.

-

Project samen met de andere groepen, Bert gaat dit bespreken.

-

Extra subsidies?? ( voorlopig neen )

-

I.v.m. concept : 1200 euro, waarom kan dit niet door de groepen op de basis
verdeeld worden??? Ander zeescouts ( Brugge, Turnhout, …. ) hebben boten
nodig die mogelijk aan andere eisen moeten voldoen, maar op kamp varen ze
ook in Zeeland. Het enige dat die niet doen is Antwerpen - Hansweert.

PAUZE
Vraag vanuit de vereniging aan de 4 groepen om het ZAS te steunen. Ondanks extra
sponsering en subsidies is er geld te kort. Vanuit de vereniging werd aan iedere groep
10.000 euro gevraagd. 2 hebben reeds betaald en eentje wacht tot wij betalen. Deze
40.000 euro is nodig om de loods af te werken, sanitair ( dringend ), feestzaal en
kantine ( om inkomsten door huur te bekomen )
Er gaat een lening aangegaan worden.
Verder : terras aanleggen, tegels plaatsen, …….. Er is nog heel veel te doen !
De conciërgewoning wordt als laatste afgewerkt.
Vraag : 10.000 euro gaan we die betalen???? Verder intern bespreken binnen het
bestuur.
Voorstel : 5000 euro vriendenkring en 5000 euro groep.
Wordt vermeld naar de groep toe : lokalen, boten, onderhoud, gebruik terrein, betalen
elektro en gas????? Wat betalen jullie hiervoor? NIETS
Groep heeft werkgeld nodig, ….vriendenkring ook.
Nog een puntje: aanpassen statuten :
Art. 13 :…… Al de statutaire leden der vereniging worden voor de algemene
vergadering bij gewone brief, tien dagen voor de vergadering. De agenda zal bij de
oproepingsbrief gevoegd zijn.
Wordt : ……. Al de statutaire leden der vereniging worden voor de
algemene vergadering uitgenodigd ten minste tien dagen voorafgaand aan de datum
van de algemene vergadering per e-mail of bij gewone brief op het adres dat het lid
daartoe laatst heeft opgegeven.
De agenda zal bij de oproepingsbrief gevoegd zijn.
Art. 24 : ....... De vereniging zonder winstoogmerk “Vlaams Verbond der
Katholieke Scouts” in haar onderafdeling Zeescouts.
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Wordt : ……. De vereniging zonder winstoogmerk “"Scouts en Gidsen
Vlaanderen” in haar onderafdeling Zeescouts.
Via bijzondere statutaire vergadering ( datum nog te bepalen )
Planning volgend werkjaar
- 2 april : Opening vaarseizoen, start een ½ uur later door moeilijkheden i.v.m.
bereikbaarheid en parkeren door de wielerwedstrijd “Ronde Van Vlaanderen”
- 23 april : Ten Miles
- 1 juli : feest van den 1
- 1-2-3 september : Palingfestival
- 7 oktober : overgang
- 28 oktober : Breughelavond ( in de kapel ) gevolgd door Back in Time ( witte
tent )
- 27 januari 2018 : intervriendenkringenkwis
Woordje uitleg van de groepsleiding
- Voorstelling van de groepsleiding : wie doet wat?
• Bram Vermeulen : communicatie naar ouders en ledenadministratie
• Andreas Duren : schikkingen en sociale media
• Kevin Claes : materiaal
• Matthias Vanboven : financiën
-

Wat hebben we het voorbije jaar gehad?
• Ontvangst ( receptie) op het stadhuis ter gelegenheid van 100jaar
Zeescouts
• Optocht door oud stadsgedeelte ter gelegenheid 100 jaar zeescouts
• Opening vaarseizoen op de Grote Markt
• Paaszeilkamp
• Kerstkamp
• Groepskamp ( Southampton )
• Frieslandkamp ( 3de jaars ZW, SJ en ZV )
• Overgang in Mechelen
• Feest in de cruiseterminal
• Vriendjesdag ( 40 vriendjes waren meegekomen )
• Momenteel hebben we 68 leden + 19 leiding. We zouden dit graag kunnen
optrekken tot 100 leden.

ZH
ZW
SJ
ZV
LD
Totaal

Leden
13
17
21
11
6
68

Leiding
5
4
5
3
2
19
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•

•

Aanpassing uren vergadering voor de ZH. Vroeger was dit 9.00h tot 17.00h .
Dit werd veranderd naar 9.00h tot 13.00h. Het was moeilijk om ze een hele
dag bezig te houden.
Er werd een vraag gesteld i.v.m. de mis. Waarom ze niet aanwezig zijn.
Staat wel in de HAAL-OP????? Vinden het onmogelijk om naar de mis te
gaan. Voor leiding is dit een rustig momentje, maar ze vinden dat dit niet
kan voor leden. Zij komen om te spelen en leiding steekt veel tijd in het
plannen van activiteiten.

Doelstellingen
• 100 leden
• Goede leidingsploeg
• Creatieve vergaderingen
• Opgeleide loodsen
• Nieuwe boot voor verkenners
• Vriendenkring helpen aan nieuwe leden
• Meegaan met de tijd. Jonge leiding, en willen zaken veranderen. Ze hebben
de uren van de vergadering voor ZH durven aanpassen; schikkingen niet
meer op papier maar via e-mail ( enkel voor diegene die geen e-mail
hebben zal dit nog per post verzonden worden.
De voorzitter Bert Janssens meldt dat dit zijn laatste jaar was als voorzitter is. Hij blijft
nog wel in het bestuur. Door persoonlijke plannen is het moeilijk dit te combineren met
voorzitterschap.
Verder geen vragen of opmerkingen.
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