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Verslag vergadering raad van bestuur  
 
datum: Donderdag 26 februari 2015 om 20 uur. 
aanwezig: Luc Wouters (voorzitter), Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), Johnny Ceyssens, 

Kris Jacobs, Marijke Berden, Guy Mertens, Mark Vanleeuw, Wim Berden, Bart 
Gruyters, Hugo Spooren,  
Schulensmeer: Patrick Clerckx  

verontschuldigd: Marc Adriaens, Luc Hermans, Sander Hoogstijns, Niels Schoofs, Carmen Minten, 
Wim Vangeel, Maggi Van der Eycken, Natuurpunt: Tine Meekers 

afwezig: Inge Sannen, Mark Vanleeuw, Theo Dekoning, 
verslaggever: Patrick Clerckx 

 
 

1 Goedkeuring ontwerpverslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2 Loopomloop: stand van zaken 

De stuurgroep waar alle partners in vertegenwoordigd zijn heeft ondertussen gunstig advies gegeven. In 
maart komt Bloso de voorgestelde routes controleren. Daarna zullen alle gemeentes en diensten gevraagd 
worden officieel advies uit te brengen. De opening wordt gepland op zondag 13 september 2015 tijdens de 
Dag van de Sportclub. 

3 Bestek aankoop reddingsboot 

Één van onze reddingsboten is dringend aan vervanging toe.  
Het bestek voor de aankoop van een nieuwe soortgelijke boot wordt goedgekeurd. 
Raming kostprijs: 2 500 EUR 

4 Bestek aankoop raftboten 

Als bijkomende wateractiviteit op schoolsportdagen, teambuilding en sportkampen willen we 2 raftboten 
aankopen.  
Het bestek voor 2 boten en bijhorende paddels wordt goedgekeurd 
Raming: 3 500 EUR 

5 Bestek aankoop surfplanken 

Onze oude lesplanken zijn aan vervanging toe. In overleg met de surfmonitoren is een bestek opgemaakt. 
Het voorstel wordt goedgekeurd. 
Raming kostprijs: 5 000 EUR 

6 Bestek nieuwe website 

De huidige website is verouderd en de inhoud kan niet eigenhandig worden aangepast. Daarom wordt 
voorgesteld een dynamische website te laten maken die voldoet aan de laatste nieuwe mogelijkheden en 
aangepast is aan de nieuwe huisstijl die in opmaak is.  
Het bestek wordt goedgekeurd 
Raming kostprijs: 3 000 EUR 

7 Planning 2015: sport- en natuurkampen + andere organisaties 

De activiteitenkalender van het Schulensmeer wordt uitgedeeld en kort toegelicht. 
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8 Samenvatting overleg surfers, zeilers en vissers 

De surfers en zeilers willen in 2015 terug clubwedstrijden opstarten om de watersportclub nieuw leven in te 
blazen. Er is geen behoefte om een aparte club te vormen. Wel willen ze enkele extra clubactiviteiten 
organiseren zoals een seizoensopening, summerkickoff, volleybaltornooi, afsluiting enz. 
Ook is afgesproken om op 4 april ’15 het botenpark gezamenlijk is op te ruimen en te herschikken. 
De permanentie aan het water zal in het seizoen wijzigen naar 10-18u. 
Samen met de vissers zijn de verwaarloosde vissersboten in de haventjes geïdentificeerd. Zij willen ook 
helpen met deze controle in de toekomst en de bootregistratie. 
Zij merken op dat er een zeer grote behoefte bestaat aan eenvoudige duidelijke infoborden betreffende de 
geldende afspraken en wetgeving omtrent het vissen op het Schulensmeer. 

9 Huishoudelijk reglement watersportclub 

Het ontwerpreglement wordt kort toegelicht. Op basis van de opmerkingen zal er een nieuw voorstel 
uitgewerkt worden. 

10 Rondvraag 

Nihil 
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