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Aanwezige leden: André Callot,  Marc Cornelissens, Dirk De Bock Jr., Wim Ghys, Ann Van Daele, 

Yannick Laumans, Dries Crombé, Jan Peeters, Patrick Laumans, Thierry Den Hartigh, Jan Dumez, 

Manu Hens, Erwin Everaert, Nicolas Bongaerts, Guy Celis, Bart Janssens, Katia Royer, Carlos Da Cunha 

E Silva 

1. Nieuwe booteigenaars 2016: 

a. Charlotte Martot 

b. Yannick Bongaerts 

c. Peter Zegels 

2. Prestaties leden: de voorzitter prijst de leden voor de behaalde resultaten in 2016, met name 

Manu Hens die het Duits- , Brits-, Deens- en Belgisch Kampioenschap won 

3. Deelnemers: er zijn een 50-tal booteigenaars in België.  In 2016 was de opkomst op de 

wedstrijden dramatisch laag.  Het doel voor 2017 is 15 deelnemers te hebben op de 

nationale wedstrijden.  Als nieuwe actieve zeilers wordt er naar de FJ klasse gekeken.  Een 

mogelijkheid is om zeilers uit de FJ een wedstrijd in een Snipe te laten varen, om zo nieuwe 

actieve leden te werven.  Er zijn in diverse clubs die boten hebben om mensen in te 

“verwelkomen”.  Bij de RYCB is er een Skipper en ook in de SRNA en KLYC zouden boten 

beschikbaar zijn.  

4. Nationale kalender: De Ak wedstrijd van 15/4 gaat niet door, de juiste datum is 21/5. 

5. Selecties WK 2017 (ESP La Coruna): Na debat en stemming wordt het volgende beslist: 4 

selectiewedstrijden 

a. OBK 2016 

b. EK 2016 (indien er in fleets wordt gevaren, worden alleen de selecties gebruikt, niet 

de finals) 

c. 14/5 Sprot Cup 

d. 29-30/5 Sail On Cup 

6. Kampioenschap der Kampioenen zal gezeild worden op 18/11, de dag erna is het Antwerpse 

Handjes Race.  De mensen die hiervoor de organisatie op zich gaan nemen zijn : Degroote 

(KYBV), David Driebeek (RYCB) en Thierry Den Hartigh (SCIRA).  De wedstrijd wordt gevaren 

in Snipe, met de booteigenaar als bemanning.  

7. Snipe Fleet 423 Party: tijdens de Sail on Cup op 29/5 

8. Training: tot 2 dagen voor de training was er geen rib.  Marc C.  zegt dat in de toekomst een 

rib geen issue is via de KLYC.  De rib werd vorig jaar door de RYCB beloofd, maar pas zeer laat 

afgezegd, waardoor het moeilijk was om nog een alternatief te zoeken.  

9. Herverkiezing bestuur:  

a. Voorzitter: André 

b. Secretaris/Penningmeester: Jan P 

c. Marketing: Thierry 

d. Coach: Wim/Dries/Yannick 

e. Sociale activiteiten: Dries 

f. Webmaster: Dirk 

10. Snipe Bulletin: de grote meerderheid van de vergadering verkiest de papieren versie boven 

de digitale versie.  



11. Financieel verslag: de vereniging is financieel gezond en heeft elk jaar een kleine overschot.  

De lidgelden blijven behouden op 35€ voor een booteigenaar / stuurman en 25€ voor een 

bemanning.   

12. Varia:  

a. Patrick L. wil in Caldonazzo een “Belgische avond” organiseren.  Wie gaat er ook en 

wie doet mee?  

b. Er wordt gepolst of er interesse is in een teamrace.  

c. Er blijft onduidelijkheid of er in september een wedstrijd komt in Cadzand.  

d. Er is een voorstel van Dirk DB Jr. om een nationale ranking te maken op basis van de 

nationale wedstrijden (Oostenrijkse puntentelling per gezeilde reeks, ZONDER 

AFTREK!) 

13. Coupe Callot: Helena De Munck voor haar deelname aan het vrouwen WK in Bracciano (ITA) 

14. Team kledij: Dries C.  wil zich hier achter zetten, ism Katia R. voor de ontwerpen.  Er wordt 

vanuit de klassen een budget van 1500 à 2000€ voorzien om in de fabricage kosten voor te 

schieten.  


