ALGEMENE VERGADERING 2019
14/12/2019 – 14h20 – Hombeek
0. Aanwezigheidslijst

Om 14h20 wordt de vergadering geopend door Jan Willem Wolters – Voorzitter
Aanwezigen
Bestuur

:

Jan Willem Wolters, Chantal Parisis, Bernard Dandois, Tania Van Den Brande, Tomas Gunst, Boris Pintelon
Deelnemers

:

Filip Willems, Vic De Smedt, Dirk Sledsens, Nathalie Gunst, Colin Lonfils, Robin Hendrikx, Eloise Van Houten, Kim
Stevens, Viviane Mondon, Nathalie Fouret, Ron Lensen
Jaarverslag Laser Group Belgium 2019
1.1.

Algemeen - Bestuursaangelegenheden

Het is wederom een goed jaar voor de Laserklasse in België geweest.
De OBK Master/Euromasters in Oostende was met 58 boten aan de start , goede omstandigheden op het water
en op de wal een groot succes.
Het OBK eveneens in Oostende bij de RNSYC was met een record van 77 deelnemers aan de start een prachtig
evenement .
Verder is er een stabilisering vergeleken met de laatste jaren, bij de deelnames aan de MUST serie.
Het ledenbestand blijft licht groeien en is niet zo groot geweest de laatste 10 jaar . De uitdaging blijft om de vele
lokale zeilers eens van hun eigen plas af te krijgen.
Clinics. Het afgelopen jaar heeft de LGB Clinics georganiseerd op de Braakman (Ronald van Vianen) en voor het
OBK in Oostende (Filip Willems en Ronald van Vianen).
Beide werden door de deelnemers zeer gewaardeerd ondanks het zeer slechte zeilweer op de Braakman.
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De Clinics op binnenwater richten zich op de beginnende en minder ervaren Laserzeilers om hen beter te laten
zeilen en zo meer enthousiasme krijgen om eens in het wedstrijdcircuit te starten ook buiten de eigen club. Het
deelnemen is ook zeer nuttig voor de clubtrainers zodat de kennis beter in de club wordt verspreid.
De clinics in Oostende richten zich op de deelnemers aan het OBK en met name als ondersteuning aan zij die niet
in een vaste trainingsgroep zitten hoewel leden van de vaste trainingsgroepen ook mogen deelnemen.

De kostprijs is afhankelijk of de trainer zijn eigen RIB moet meenemen of die van de club kan gebruiken. De prijs is
voor leden van de LGB zeer voordelig. Leden van de ontvangende club en geen lid LGB moeten een toeslag betalen
en zij die en niet lid van de club en niet lid van de LGB betalen meer.

De data die we voorstellen voor 2020 zijn op de zaterdag voorafgaand aan sommige nationale wedstrijden en de
wedstrijden op Oostende.
Communicatie
De communicatie naar de leden met website (Boris), regelmatige mails (Chantal), nieuwsbrief (Tania) en Facebook
(Joke) wordt strak uitgevoerd. Joke is zeer actief geweest voor met name Facebook maar kan helaas haar inzet
niet volhouden door andere bezigheden. De rest van bestuur zal dat in vervolg voortzetten.
Eric Bonhomme blijft buiten het bestuur actief in verband met planning van de wedstrijden in Franstalig België en
het stimuleren van de deelname aan de Nationale regatta’s.
1.2.

EK - WK

Ook dit jaar waren er vele mooie prestaties op WK en EK’s. Emma, onze grote troef volgend jaar op de Olympische
Spelen werd 4e op WK en 3e op EK .
Simon De Gendt werd in de Radial 9e op EK maar wel Wereldkampioen!
Eline Verstraelen 2e op EK 4.7 en 2e op EK Radial Youth.
Ook de Masters deden het goed op het WK met een 5e plaats voor Nathalie Gunst in de Radial Apprentice (en zelfs
tweede woman) en Tomas Gunst 6e bij de Standard Apprentice.
1.3.

OBK

Deelname van onze nationale elite en talenten aan OBK’s is gelukkig ook in stijgende lijn.
De wisselprijzen en titels gingen naar:
Laser Master Radiaal

: Terry Scutcher - GBR
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Laser Master Standard
Laser Standard
Laser Radial Women
Laser Radial Men
Laser 4.7 Women
Laser 4.7 Men

: Thomas Muller - GER
: Brett Beyer - AUS
: Emma Savelon – NED
: Tom Leplecie – FRA
: Josephine Holts – NED
: Kwinten Borghijs – BEL

Het OBK Inland op de Plate Taille
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
1.4.

: Wannes Van Laer - BEL
: Dries Van Hoye - BEL
: Marine Pintelon - BEL

MUST serie - Van Laer Sailing Trophy

De mooie stijging van het aantal deelnemers vorig jaar, heeft zich dit jaar bevestigd.

Klasse / Jaartal

2017

2018

2019

Standard

48

67

68

Radial

16

37

41

4.7

19

32

27

Als we dit even meer in detail bekijken zien we dat we dit jaar 263 unieke deelnames hadden op de nationale
wedstrijden, waarvan 30% uit 4.7 deelnemers, 23% Radial en 47% Standard laser zeilers die onze grootste groep
blijven. Het is interessant om dit even kort te analyseren.
Deze totalen vertegenwoordigen alle deelnames, dus ook van buitenlanders. We hebben even een kleine analyse
gemaakt en bij wijze van voorbeeld nemen we de Laser Standard. Van de 124 deelnemers waren er 112 Belgische
deelnames aan de Nationale regatta’s. Deze 112 deelnames zijn gevaren door totaal 68 Belgen. Voor de opmaak
van de LGB rankings mogen we echter alleen rekening houden met de LGB leden. Van deze 68 deelnemers zijn er
effectief 25 lid. We zien een gelijkaardige vaststelling bij Radial en 4.7.
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Vaststellingen:
•

We stellen vast dat een groot aantal deelnemers voornamelijk op de eigen clubwedstrijd varen. Graag
willen we een oproep doen aan alle clubs om ook naar andere clubs te gaan.

•

Een groot aantal van de deelnemers is geen LGB lid, wat jammer is. Dit houdt specifiek in dat de rankings
voor 72 leden zijn opgemaakt of maar 53% van het totale deelnemersveld!

•

We hebben ca 90 effectieve leden. Dus een aantal onder ons nemen nog niet deel.

•

Het potentieel ledenbestand aan actieve Laser zeilers kon dit jaar 136 zijn !

•
•

Alles bij elkaar zien we dat ons effectief ledenbestand bestaat uit ca. 1/3 Standard 1/3 Radial en 1/3 4.7.
¾ zijn sportieve mannen en ¼ sportieve dames

2.

Financieel Verslag

Chantal Parisis, penningmeester geeft tekst en uitleg over de fondsen aanwezig op de bankrekeningen alsook over
de inkomsten en uitgaven van 2019.
Op 30-11-2019 staat er totaal € 9 924,21 op de bank.
De inkomsten in 2019 komen louter uit de lidmaatschappen.
De uitgaven zijn besteed aan jaarlijks terugkerende kosten (bankkosten, Publicatiekosten Belgisch Staatsblad,
Administratie kosten, jaarlijkse EurILCA lidmaatschap, verzekering, onkosten clinics en trofeeën).
Er is een negatief saldo gerealiseerd van -€ 107,60.
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Bijkomende informatie beschikbaar bij Penningmeester LGB indien gewenst (info@lasergroupbelgium.net).
3.

Budget 2020

De inkomsten 2020, bestaande uit lidgelden, worden begroot op € 2 700 of 90 leden aan €30.
De uitgaven 2020 worden begroot op € 3 100.
Bijkomende informatie beschikbaar bij Penningmeester LGB indien gewenst (info@lasergroupbelgium.net).
4.

Rapport van de verificateur

Vic De Smedt en Joke Carels hebben de financiële gegevens gecontroleerd en correct bevonden.
5.

Kwijting aan Bestuurders LGB
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders.

6. Aanduiding van verificateurs 2020
Kim Stevens en Nathalie Gunst stellen zich kandidaat om de functie van verificateur 2020 uit te oefenen en dit
wordt met unanimiteit aanvaard.
7.

Uittredende en Nieuwe bestuurders LGB

Er zijn 2 bestuurders einde mandaat: Tania Van den Brande en Boris Pintelon
Beide bestuurders stellen zich terug kandidaat en kandidaturen worden met unanimiteit aanvaard.
8.

Verslag European Annual General Meeting van EURILCA

EURILCA meeting Rome 2019
Meeting is bijgewoond door Jan Willem Wolters – Voorzitter LGB
Een samenvatting van het verslag is terug te vinden op de website van EurILCA via onderstaande link
http://eurilca.org/2019-european-annual-general-meeting-report/
Het was een bewogen vergadering waarbij er ook een gesprek was met de Erik Faust - Executive Secretary ILCA en
Tracy Usher - President ILCA aangaande de toekomst van de Laser. Binnen Europa bestaat immers een groeiend
wantrouwen tegenover ILCA die eenzijdig wijzigingen aan de Laser wilt doorvoeren zonder inspraak en waarbij
binnen Europa de vrees bestaat dat dit niet in het algemeen belang van de Laser is.
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De leden van World Council van ILCA bestaan bijvoorbeeld niet uit democratisch verkozen leden maar World
Council beslist zelf wie al dan niet tot World Council behoort. Europa vertegenwoordigt wereldwijd 80% van de
leden en krijgt maar een minimale vertegenwoordiging binnen World Council ILCA.
Er wordt tevens vastgesteld dat er binnen Europa een tekort aan Laser onderdelen is omdat Laser Performance
UK op dit ogenblik geen toelating heeft om materiaal te leveren. Als we daarbij moeten vaststellen dat
Performance Sailcraft Australië en Performance Sailcraft Japan een vertegenwoordiging hebben binnen World
Council ILCA lijkt de kans dat er een toelating aan Laser Performance UK – dat ook het Laser patent heeft – zal
worden verleend, heel klein, mogelijks zelf onbestaande is en wat niet in het algemeen belang van de Europeanen
is.
Er is door EurILCA een verklaring geschreven dat met unanimiteit is goedgekeurd en aan ILCA gestuurd.
Dienaangaande heeft EurILCA midden januari 2020 een buitengewone vergadering gepland.
We volgen het op.

9.

Kalender 2020 – MUST regatta’s - Selectiewedstrijden

De kalender 2020 wordt voorgesteld. De kalender opgemaakt door EurILCA, wordt als basisdocument aangeboden
waarin de nationale kalender wordt bijgevoegd. Bernard Dandois heeft dit verder uitgewerkt, waarvoor dank. De
kalender is beschikbaar via volgende link: https://www.lasergroupbelgium.net/overall-calendar-2020/
Een voorstel wordt gemaakt om een nationale ranking op te maken rekening houdend met alle nationale regatta’s
en niet meer op basis van een beperkte selectie MUST. Dit voorstel wordt aanvaard. Het is de bedoeling om meer
zeilers en zeilsters naar de nationale wedstrijden te leiden.
Er worden vragen gesteld hoe de ranking zal worden berekend. Het is de bedoeling dat we vooral de resultaten
van het aantal deelnames aan de wedstrijden willen laten doorwegen en minder individuele prestaties tijdens een
enkele regatta. Vandaar dat de huidige berekening van de nationale ranking zal worden behouden. Wel gaan we
1 aftrek per 4 wedstrijden invoeren.
Binnen het nationale programma hebben we ook een Match Race gepland en dit in samenwerking met RBSC
Heusden. De match race zal worden gehouden met Radial tuigage. Omdat kennis van reglement uiterst belangrijk
is, zal op 24/10 een theoretische uiteenzetting worden gegeven om dan op 25/10 effectief de Match Racing aan
te vatten. We hopen op een grote deelname.
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NATIONALE KALENDER 2020 – CALENDRIER NATIONAL 2020
1

08/03/2020

HOFSTADE ZEILCLUB

NAT 1

2

22/03/2020

KLYC - GALGENWEEL

NAT 2

3

04-05/04/2020

WILLEBROEK

NAT 3

4

18-19/04/2020

RYCB SCHARENDIJKE NED

NAT 4

5

01/05/2020

R.C.N.V. - VISE

NAT 5

6

14/06/2020

SODIPA - GALGENWEEL

NAT 6

7

27/06-1/7/2020

NIEUWPOORTWEEK

NAT 7

8

12/07/2020

VW VREMDIJCK - BRAAKMAN NED

NAT 8

9

15-16/08/2020

BENELUX SCHARENDIJKE NED

NAT 9

10

28-30/08/2020

OBK/CBO OOSTENDE

NAT 10

11

12-13/09/2020

RYCW BUTCHENBACH

NAT 11

12

3-4/10/2020

OBK/CBO INLAND S.N.E.H.-PLATE TAILE

NAT 12

13

11/10/2020

NUCLEA MOL

NAT 13

14

18/10/2020

ZSG - GAVERMEER HARELBEKE

NAT 14

15

24-25/10/2020

16

31/10/2020

ANTWERPSE HANDJES - VVW GALGENWEEL

NAT 15

17

11/11/2020

SINTE METTE BEKER - HOMBEEK

NAT 16

18

15/11/2020

SPECULOOS RACE – RYCB GALGENWEEL

NAT 17

RBSC HEUSDEN

Match Race

Na bespreking worden volgende selectiewedstrijden aangestipt voor deelname Europese en Wereld
Kampioenschappen 2021. Gezien overlappende regatta’s worden verschillende selectie regatta’s per klasse
bepaald.

Laser Group Belgium vzw/asbl - Muizendries 7 – 9070 Heusden – Ond. nr. 414.272.350 – ING BE98 3900 1553 3593 BIC BBRUBEBB

7

KALENDER SELECTIE REGATTA’s 2020
LASER 4.7
1

21-24/05/2020

DYR Workum

2

28-30/08/2020

OBK/Europa Cup Oostende

3

26-27/09/2020

U4 Medemblik

LASER RADIAL
1

18-20/09/2020

ONK Medemblik

2

26-27/09/2020

U4 Medemblik

LASER STANDARD
1

28-30/08/2020

OBK/Europa Cup Oostende

2

18-20/09/2020

ONK Medemblik

10. Huldiging van de laureaten VAN LAER SAILING MUST TROPHY 2019

Laser Standard

:

1. Benoit Lefevere (9 deelnames) – 2. Ron Lensen (9 deelnames) 3. Robin Hendrikx (6 deelnames)
Laser Radial

:

1. Viviane Mondon (5 deelnames) 2. Nathalie Gunst (5 deelnames) 3. Antoine Sprumont (2 deelnames)
Laser 4.7

:

1. Luca Dandois (8 deelnames) 2. Yuya Lonfils (9 deelnames) 3. David Balcaen (9 deelnames)

Meest Actieve Club (MAC):
Dit jaar is het de eerste maal waarbij we de meest actieve club hulde willen brengen. Deze club heeft de meeste
leden gehad die aan de Must regatta’s hebben deelgenomen. Ook hier kunnen we enkel rekening houden met
LGB leden. Indien iedereen LGB lid was, had deze ranking er hoogstwaarschijnlijk anders uitgezien.
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1.

SNEH

2.

RBSC

3.

RYCB en WWSK

Trofeeën worden overhandigd aan de aanwezigen, familieleden of vrienden die ze zullen overhandigen aan de
winnaars. Proficiat in naam van het voltallige LGB Bestuur!

11. Varia
•

Clinics 2020
De georganiseerde clinics 2019 worden als een succes ervaren. De clinics zijn bedoeld om Laser zeilers
en zeilsters de mogelijkheid aan te bieden om ook met top coaches te trainen en om hen de mogelijkheid
aan te bieden om te groeien in deze mooie sport. Dit jaar hadden we een clinic bij VW Vremdijck op de
Braakman en voor het OBK hadden we ook een meerdaagse clinic op zee bij RNSYC Oostende. De
aangeboden clinics o.l.v. Ronald van Vianen en Filip Willems werden door deelnemers als heel interessant
ervaren en men wilt hiervan een vervolg krijgen.
Het voorstel wordt gemaakt om meerdere clinics te gaan organiseren ondersteund door LGB. Het aantal
clinics zal LGB in 2020 opdrijven. LGB zal hier ook kennismakingsdagen voor nieuwe instappers aan
koppelen.
De definitieve planning is nog in uitwerking maar mogelijks zullen volgende clinic mogelijkheden worden
aangeboden: VW Vremdijck, Nuclea Mol, WWSK Willebroek, ZSG Gavermeer Harelbeke, RNSYC Oostende
(Masters en Europa Cup). Verder informatie hiervoor volgt snel.

•

Lycra LGB
We hadden dit jaar gekleurde lycra’s, aangeboden door Van Laser Sailing, die zouden moeten worden
gedragen door de zeilers/zeilers op plaats 1,2 en 3 van de diverse klasses. Er wordt meegedeeld dat dit
vooral interessant zou kunnen zijn bij een groot veld maar tijdens de Must regatta’s vonden sommigen
dit wat teveel van het goede. We houden de lycra’s alvast beschikbaar om eventueel te laten gebruiken
tijdens grotere regatta’s.

•

Locatie AV 2020
Sinds een aantal jaren houden wij onze AV te Hombeek. Voorstel wordt gemaakt om dit jaarlijks te
veranderen van locatie. Informatie hierover volgt nog via Messages op de website.

•

Trailer WWSV
De WWSV stelt een aanhanger voor meerdere Lasers, beschikbaar voor clubs die eigen boten hebben om
ook eens met leden verder te gaan dan het eigen vaarwater. Hiervoor dient men wel de trailer tijdig te
reserveren bij WWSV.
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We wensen onze sponsor VAN LAER SAILING hartelijk te danken van de steun !
Alle aanwezigen worden vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid en medewerking tijdens de Algemene
Vergadering. Aansluitend deze vergadering wordt een drink aan alle aanwezigen aangeboden.
De Algemene Vergadering wordt gesloten om 16h15.

Jan-Willem Wolters - Voorzitter

Boris Pintelon - Secretaris

Laser Group Belgium vzw/asbl - Muizendries 7 – 9070 Heusden – Ond. nr. 414.272.350 – ING BE98 3900 1553 3593 BIC BBRUBEBB

10

