Algemene vergadering
VZW Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen
Ondernemingsnummer: 412.834.176
Datum: 13 maart 2018 om 20h
Plaats: Zeescoutsbasis Thonetlaan 165 Antwerpen 2050

1. AANWEZIGEN:
-

Pieterjan Van Broeckhoven (voorzitter)
Luc Andries (penningmeester)
Marc Vermeulen (secretaris)
Bert Janssen (bestuurslid)
Willem Janssens (groepsleider)
Anja Verrijdt (feestcomite)
Staf Terlo
Rita Leysens
Gert Staes
Sam Van Den Bossche
Omer Detienne
Norbert Matheuwezen

Verontschuldigd
- Heidi Van Grootel
- Ronny Paepen
- Olivier Durieux
- Dominique Cant

2. VORIGE VERSLAGEN:
De 3 verslagen van één gewone en twee bijzondere algemene vergaderingen in 2017 werden
goegekeurd zonder opmerkingen.
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3. Leden:
-

Nieuw toegetreden leden (geen overzicht)
Overleden leden (geen overzicht)

4. Publieke activiteiten van de vriendenkring in 2017:
-

Feest van Den 1
Breugelavond
Pannekoekenslag
Nieuwjaarsontbijt

5. Werkgroepen
-

Communicatiewerkgroep is 2 keer samengekomen. Het resultaat staat op de website
http://www.zeescouts1.be/vriendenkring/algemeen/
Feestcomité zette zijn eerste stappen onder leiding van Anja Verrijdt.
Brainstorm: op 28/02/2018 zat een uitgebreid bestuur een ganse dag samen in het
Schipperswelzijn om te brainstormen over een aantal punten die telkens de maandelijkse
vergadering te zwaar belastten.

6. Met vier op één basis
-

Zas
Momenteel hebben we geen van Den 1 afgevaardigd bestuurslid in de vzw van de vereniging.
Alleen Pieterjan is automatish gecoöpteerd lid als voorzitter.
Pier 165
Dit is een nieuwe btw-plichtige vzw die het horeca aspect op de basis zal beheren. Momenteel
hebben we geen van Den 1 afgevaardigd bestuurslid in de vzw Pier 165.
Gemeenschappelijke activiteiten
o Paling
Hier waren we aanwezig met een uitgebreide ploeg met een goede planning.
o Vosog dag
Dit is een initiatief van de Vereniging Oud Scouts en Oud Gidsen, waarvoor de basis
als gastheer functioneerde. Hier hebben we geassisteerd met een beperkte ploeg.

7. Financiëel verslag:
Zie powerpoint
VRAGEN
- Bijdragen aan het zas worden besproken
- Gaat er nog iets terugkomen van bijdragen aan zas: nee, dit is niet de bedoeling.
- Verslag van de commissaris: geen opmerkingen.
- De vergadering keurt de jaarrekening goed.
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8. Kwijting aan het bestuur en de commissaris:
De vergadering geeft kwijting aan het bestuur en de commissaris.
Staf wil terug het komende jaar commissaris zijn.

9. Verslag groepsleiding
Door Willem Janssens
- De huidige groepsleiding ervaart 2 man als te weinig m.b.t. de werkbelasting die hiermee
gepaard gaat. Ze hebben een oproep gedaan voor uitbreiding, en Phaedra stapt mee in. Zij
neemt de algemene administratie en de organisatie van de vriendjesdag op zich.
- Paaszeilkamp kreeg bijzonder goede feed-back.
- Zomerkampen zijn goed verlopen.
- Frieslandkamp was een succes.
- Probeerdag; proberen we dit jaar terug te doen, maar we zijn afhankelijk van wedstrijden op
galgenweel.
- Overgang in Mechelen
- “Back In Time” had dit jaar als doel aankoop tenten, en moet een beetje de verminderde
inspanningen m.b.t. marsepein compenseren.
- Kerstkamp in Essen
- Aankoop nieuwe optimisten.
- Ledenstand: van 68 naar 75 leden. Doelstelling 100 leden blijft. Edwin Somers is gestopt als
karretrekker van “Go to 100”, maar werkgroep blijft verder werken.
- Willem volgde onlangs een vorming met als thema “probleemkinderen”.
- Relatie tussen vriendenkring en leiding zit beter dan vroeger.
- 6 mei grote watersportdag op LO, groep gaat deelnemen.
VRAGEN
- Pater Roose staat nog altijd op schikkingen als aalmoezenier. Dit is al eens besproken, en
toen beslist te behouden als respectbetoon. Dit mag voorlopig zo blijven.
- Alleen de welpen van Den 1 slagen erin om ’s zondags in de mis te zijn. Dit moet beter
kunnen.

10.

Beleidsverklaring voorzitter

Pieterjan leest zijn nieuwe beleidsverklaring voor.
VRAGEN
- Hoe werkt nieuwsbrief nu juist?
Dit is een nieuw initiatief, dat versneld is geworden door de brainstormdag. Eerste zending is
via mail naar 225 bestemmelingen gegaan. Bedoeling is om dit 4 keer per jaar te blijven doen,
omstreeks seizoenswissel (concrete timing moet trigger zijn). De blauwe blaadjes in
schikkingen komen niet terug. We proberen als vriendenkring wel één bladje te vullen in de
schikkingen.
- Hoe werken schikkingen nu?
In eerste instantie staan ze op de website. De schikkingenpagina is de meest gefrequenteerde
pagina op de website, dus ok. Verder gaan deze ook nog naar ongeveer 125 mail
bestemmelingen.
- Hoe gaat masterdatabase passen in toekomstige communicatie?
Waar we vroeger ieder voor zich (soms verschillende) lijstjes hadden, gaan we nu werken met
één centrale masterdatabase. Op deze manier moeten we maar één systeem updaten, en
creëren we langere lijsten, op basis van behoefte waarvoor we een lijstje nodig hebben. Ook
in het kader van GDPR (zie verder) opent dit perspektieven.
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11.

Begroting

De penningmeester presenteert een ontwerp van begroting. Deze wordt aanvaard door de
vergadering.

12.
-

18 maart wandelrally
15 april opening vaarseizoen
30 juni feest vd 1
7-8-9 september paling (eerste volledige weekend van september)

13.
-

-

Agenda 2018

Actiepunten

Evaluatie brainstorm
GDPR Global Data Protection Regulation vanaf 25 mei
o Wij stellen data protection management op.
o 18 april gaat Pieterjan naar GDPR event van VSDC (vzw-adviesorganisatie waar we
lid van zijn)
Toekomstvisie vloot
KORTE TERMIJN
o Tijl komt (kortelings) niet terug, is onze eigendom ook niet meer.
o Katelijne is niet meer vaarwaardig. We laten deze zomer herstellen, in de hoop dat die
vaarseizoen 2019 in de vaart kan.
o 2 gieken die we nog vaarwaardig hebben gaan we goed onderhouden, indien nodig
bijhuren
LANGE TERMIJN
o Deftige en gegronde manier nadenken over alternatief
o PJ hamert al lang op nagel dat gieken na verloop van tijd zullen geweerd worden.
o GNA Gemeenschappelijke autoriteit die beslissingsbevoegdheid heeft om te varen op
schelde. Dit zijn 4 personen. Bevoegdheid tot bovenlijn rede antwerpen.
o Waarschijnlijk zullen gieken nog wel wat langer naar boven mogen.
o Vincent Schoenaers is hiermee bezig geweest. Scheepsbouwkundig ingenieur Frans
Maes was mee karretrekker, maar is overleden.
o Meeste andere zeescouts zijn niet echt betrokken vanwege niet varende op de
Schelde.
WAT ZIT ER IN PIPELINE
o Multi mono
 Open zeil en roeiboot met één mast voor 6 roeiers
 Even lang als giek
 Breder dan giek
 In hout
 Zelflozend
 Bouwpakket € 25 000
 Vennekens in Boom zou met ontwerp ook wel iets kunnen
 Nederlandse zeescouts varen met “lelyvletten” in staal
 Vrijboord van gieken is te laag
 Roeien is niet alleen om te roeien. Dit betreft ook leren volharden,
kameraadschap, teamspirit, …
o Kan zasplan losgezien worden van giekenproblematiek op de Schelde? De
vergadering denkt van niet.
o Jan Van Damme uit Zeebrugge heeft ooit ook nog een ontwerp gemaakt.
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o

14.
-

Pieterjan wil intern binnen bestuur op kort termijn gaan samenzitten en plan opstellen
(zowel in tijd als financiëel), en tegen volgende AV hierop terugkomen.
 Als er nieuwe boten komen moet deze basis daar een voortrekkersrol in
spelen, gezien onze ligging.
 Wie moeten als Den 1 een voortrekkersrol blijven spelen.
 We moeten de andere groepen op de basis proberen te verenigen rond dit
thema.

Varia

Sam wil mee kar van digitalisering trekken.
In september zal het 40 jaar geleden zijn (1978) dat de Tijl met Gert Staes de roeiwestrijd
won. Gesprekken en contacten zijn al lopende om hierrond iets te doen.

15.

Slot

De voorzitter sluit de vergadering af, en bedankt alle aanwezigen.
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