Verslag AV Scira Belgium 26/2/2015

Aanwezige leden: André Callot, Guy Celis, Marc Cornelissens, Dirk De Bock Jr., Wim Saeys, Wim Ghys,
Ann Van Daele, Yannick Bongaerts, Yannick Laumans, Dries Crombé, Jan Peeters, Robert Drontmann,
Patrick Laumans, Herman Vandormael, Ronny Hoeykens
Volmacht: Wim Ghys heeft een volmacht van Thierry Den Hartigh
Aanwezige niet-leden: Nadia Deferm, Nicolas Bongaerts, Jan Dumez

1. Nieuwe booteigenaars 2014:
a. Maurice Slap
b. Erwin Everaert
c. Bart Coopman
2. WK Talamone ITA:
a. Junior: er zijn 3 mogelijke kandidaten voor het Junior WK:
i. Daan Vandormael
ii. Jan Everaert
iii. Yannick Bongaerts
b. Senior WK: BEL mag 4 teams sturen. Na 27 juni kunnen er eventuele extra plaatsen
aangevraagd worden bij de internationale klasse. Indien we de volgende 2 jaar meer
dan 50 leden hebben, krijgen we 5 plaatsen voor het WK. Op dit moment zijn we
met 46 leden (booteigenaars). Voor de extra plaatsen wordt de selectiestand verder
gevolgd. Op de AV 2014 werd beslist om voor het WK 4 selectiewedstrijden te varen:
OBK 2014 en Snertrace 2014 en 2 nader te bepalen wedstrijden in 2015. Na debat
en stemming worden de ASC 2015 (14-15 maart) en de Harboe Cup 2015 (23-25 mei)
als 3e en 4e selectiewedstrijd aangeduid. De AV beslist ook om voor het volgende WK
(2017) al de selectiewedstrijden al aan te duiden op de volgende AV.
3. Wedstrijdverslagen: het nut van de verslagen voor de website is bewezen. De laatste jaren
worden er te weinig verslagen geschreven. De 5e in de uitslag moet het verslag maken.
4. Lidgelden: blijven ongewijzigd: 35€ voor stuurman, 25€ voor bemanning.
5. Ombudsman: de ombudsman (Jo Vos) is niet aanwezig
6. Allerlei
a. Er wordt geprobeerd een extra wedstrijd in het voorjaar op de Grevelingen te
organiseren. Er zijn 2 opties: aansluiten bij een bestaande jeugdwedstrijd of het
weekend voor of na Optispring kan de RYCB een wedstrijd organiseren. Dit wordt
besproken op de vergadering van de RYCB.
b. Scira Belgium op Facebook?
c. Een dinertje organiseren na de laatste midweek?
d. Patrick Laumans en Marc Cornelissens stellen zich kandidaat als coach voor het WK.
e. Er wordt gekeken of een trippel trailer een goede investering is voor de klasse. De
kosten worden op 5000€ geraamd. De meerderheid vindt dat dit eerder een privé
initiatief hoort te zijn.
7. Coupe Callot: Yannick Laumans voor zijn knappe prestaties op het EK 2014.

