1) Voorwoord door de Commodore.
2) Verslag van de secretaris.
Verslag van de Algemene Vergadering van 15 februari 2017 : download het verslag
3) Verslag van de penningmeester.
Resultaten 2017: download de rekeningen 2017
4) Kwijting van de bestuurders.
5) Samenstelling van de Raad van Bestuur :
- Wegens einde van hun statutair mandaat zijn ontslagnemend en herkiesbaar : Willy
Jacobs, Glenn Liekens, Leo Lippeveld, Pierre-Philippe Gillard en Bob Peeters.
- Bernard De Keyser is ontslagnemend als bestuurslid en stelt zich niet herverkiesbaar.
-Volgende kandidaten zijn verkiesbaar als bestuursleden: David Driebeek en Ward Van
Egdom.
- Wie zich nog kandidaat wil stellen kan zijn kandidatuur per e-mail, met vermelding van
naam en adres, geboorteplaats en datum en rijksregisternummer, richten aan de
Commodore jacobs.wfj@skynet.be en aan de Secretaris secretaris@bnrc.be voor 15
februari 2018 om 22 uur.
6) Aanvaarding nieuwe leden.
7) Aanpassing statuten : leden sympathisanten.
8) Aanvraag “Koninklijke” vereniging voor B.N.R.C.
9) Maandelijkse Happy Hour.
10) Transitie van VYF naar WWSV.
11) Aansluiting als werkend lid bij VEZEGA vzw
12) Jaarprogramma 2018
Budget 2018 : download het budget 2018
13) Punten opgenomen bij aanvang van de vergadering.
14) Afsluiting van de vergadering.

NOTULEN STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING B.N.R.C. v.z.w.
dd. 21 februari 2018 .
Aanwezig : Marc Claessens, Bernard De Keyser, Sylvia De Ren, David Driebeek, Robert
Geladi, Paul Huger, Willy Jacobs, Walter Kuylen, Glenn Liekens, Leo Lippeveld, Hugo
Madou, François Masset, Pierre Michilsens, Robert Peeters, Carry Santy, Pieter Schurweghs,
Herman Sluis, Jacques Van Damme, Florent Van de Vloed, Guy Van Den Brande, Patrick
Van den Bulck, Eduard Van Egdom, Ludo Verhulst, Jos Voet
Afwezig met kennisgeving : Pierre-Philippe Gillard, Paul Mallentjer, Jean Proot, Diana Wyn,
Kris verlinden

De voorzitter opent de vergadering om 19u00.
1/ Welkomstwoord van de voorzitter met tevens het verzoek tot moment van stilte voor leden
ons ontvallen : de heer Juul Blondé (pas recentelijk lidmaatschap aangevraagd).
De voorzitter brengt verslag uit van de werking en aktiviteiten van de vereniging tijdens 2017
2/ Verslag van de secretaris :
De notulen van de statutaire algemene vergadering dd. 15 februari 2017 worden unaniem
goedgekeurd.
3/ Verslag van de penningmeester:
Bij voorbereidend nazicht van de rekeningen werden onvolkomenheden vastgesteld.
De voorzitter rapporteert dit en verzoekt de algemene vergadering een mandaat om buiten de
vergadering het financiëel verslag sluitend te maken en aan de leden ter goedkeuring voor te
leggen. De algemene vergadering stemt hiermee in.
De penningmeester het budget voor werkingsjaar 2018 opgesteld. De algemene vergadering
geeft unaniem zijn goedkeuring
4/ Kwijting van de bestuurders
De voorzitter verzoekt de algemene vergadering om kwijting te geven van de bestuurders.
De algemene vergadering stemt hiermee in.
5/ Samenstelling van de raad van bestuur:
De voorzitter informeert de vergaderingen in bestuursmandaten die zich aandienen
De termijnen van alle huidige 6 bestuursleden zijn heden verlopen na drie jaar.
Bernard De Keyser verlengt zijn bestuursmandaat niet.
De overige vijf bestuursleden stellen zich herkiesbaar: Gillard Pierre-Philippe, Jacobs Willy,
Liekens Constant (Glenn), Lippeveld Leo en Peeters Robert (Bob).
Tevens worden twee bestuurs-kandidaturen door de voorzitter voorgesteld: Driebeek David
en Van Egdom Eduard.
De voorzitter vraagt de algemene vergadering om de zeven voornoemde personen te
benoemen. De algemene vergadering geeft unaniem zijn instemming.
De voorzitter informeert de algemene vergadering van de veranderingen in functies binnen de
raad van bestuur: de vacante functie van secretaris wordt vanaf heden ingevuld door
Driebeek David. Nadat Gillard Pierre-Philippe zijn mandaat als penningmeester ter
beschikking gesteld heeft werd in de raad van bestuur Van Egdom Eduard verkozen als
nieuwe penningmeester.
6/ Aanvaarding nieuwe leden:
In 2017 werden er 2 kandidaturen voor volwaardig BNRC-lidmaatschap ontvangen:
Van Egdom Eduard, voorheen steunend lid
Juul Blondé (ons spijtig genoeg al ontvallen in het begin van dit jaar)
De algemene vergadering geeft zijn goedkeuring aan het lidmaatschap van deze personen.
7/ Aanpassing statuten : leden sympathisanten.
De voorzitter informeert de algemene vergadering dat er momenteel geen daden gesteld
worden om een statuutswijziging te laten goedkeuren door de algemene vergadering. Verdere
studie is nodig om een sluitend kader te maken voor de sympathisant leden in toegetreden
lidmaatschap.

8/ Aanvraag “Koninklijke” vereniging voor B.N.R.C.
De voorzitter informeert de algemene vergadering dat eerdere pogingen ondernomen om de
titel “Koninklijke” aan te vragen zonder gevolg is gebleven.
Hij geeft aan dat de vereniging voor oudgedienden deze titel recentelijk toegekend kregen
en clublid Ludo Verhulst verklaart zich bereid om met deze kennis en inzichten onze
vereniging bij te staan in het aanvragen van deze titel.
9/ Maandelijkse Happy Hour.
De voorzitter vraagt aan Peeters Robert (Bob) om verslag en evaluatie uit te brengen over
deze gesmaakte clubwerking.
De heer Peeters rapporteert dat deze maandelijkse vergaderingen ten zeerste gewaardeerd
worden door de leden. Hij vraagt de algemene vergadering om suggesties om de Happy Hour
nog beter te kunnen maken.
Besproken onderwerpen hierin zijn:
1) Frequentie : meer in de zomer? (vraag van Van de Vloed Florent)
2) Tijdstip : vroeger in de namiddag of zelfde uren?
3) De vereniging heeft de toelating van Van den Bulck Patrick, gedelegeerd
bestuurder van Jachthaven Antwerpen Willemdok, om gedurende deze
gelegenheden de vergadering buiten, te laten doorgaan.
4) De Ren Sylvia stelt voor om de leden per email te bevragen over hoe beter
invulling te geven aan de happy hour
5) Driebeek David stelt voor om “Doodle” te aktiveren bij happy hours met
uitgebreidere catering zodat deze optimaal voorbereid kan worden
10/ Transitie van VYF naar WWSV
De voorzitter vraagt aan Liekens Constant (Glenn) om de algemene vergadering te
informeren over de transitie van VYF naar WWSV.
De heer Liekens duidt deze beweging op niveau van sportfederaties.
11/ Aansluiting van BNRC vzw als werkend lid bij Vezega vzw
De voorzitter vraagt aan Driebeek David om de algemene vergadering te informeren over het
lid worden van de vereniging bij Vezega vzw.
Driebeek David geeft aan dat de oorzaak te vinden is in het feit dat de “Vereniging van
Zeilclubs van het Galgenweel” in gebreke bleek ten aanzien van de wetgeving op vzw’s
en dat een bijkomend lid (bij WWSV aangesloten sportclub) dit kan oplossen.
Het lidmaatschap heeft geen invloed op mogelijke verplichtingen omdat BNRC geen
onroerend goed en geen boten heeft die varen op het Galgenweel.
De algemene vergadering stemt unaniem in met dit lidmaatschap
12) Jaarprogramma
De voorzitter informeert de algemene vergadering dat de leden ook uitgenodigd worden op
de clubavonden van Royal Yacht Club van België. Hij vestigt de aandacht erop dat BNRC
het onderwerp van de clubavond van 25/04/2018 heeft aangebracht (De heer Marc Calus
komt relaas doen van zijn ervaringen bij de Redding en berging van de ramp van de Herald
of Free Enterprise

De voorzitter informeert de algemene vergadering dat het weekend van 17 en 18 maart het
evenement “Rondje Bonapartedok” georganiseerd wordt.
BRNC draagt haar steentje bij door het helpen opstellen van het lichtschip “West-Hinder-III”
gedurende dat weekend. De heer Masset François vraagt de vergadering voor vrijwilligers.
De gepaste beschermende kledij wordt voor die gelegenheid ter beschikking gesteld.
Openstaande vragen gaan over bevlagging promo-folders.
De voorzitter informeert de algemene vergadering van voorstellen tot aktiviteiten die hij van
leden ontvangen heeft :
Voet Jos, boottocht op de Kempische kanalen
Mallentjer Paul, boottocht op het Veerse Meer.
De vergadering verzoekt om deze voorstellen verder te laten uitwerken
De heer Liekens Constant (Glenn) informeert de algemene vergadering van de datum van de
finale van de Q-Cup waar de vereniging de trofee uitreikt aan het eerste meisje in het totaalklassement van dit regelmatigheidscriterium : zaterdag 20 oktober bij WOS Oostende
Spuikom.

13) Het jaarlijks lidgeld voor 2017 wordt niet gewijzigd: 30 € voor exclusieve leden van de
B.N.R.C. en 25 € voor leden die reeds lid zijn van een andere erkende jachtclub door de
V.Y.F.
Deze laatste worden verzocht hun lidmaatschap aan deze andere club(s) kenbaar te maken per
e-mail aan de secretaris en aan de voorzitter.
Jaarlijks lidgeld voor sympathiserende lid blijft 10 €.
De penningmeester voorziet in 2017 voor 1.500,- € aan inkomsten uit lidgelden en uit de
verkoop van clubdassen. Er wordt voor 1.280,- € diverse uitgaven begroot, waardoor 2017
zal eindigen met een positief resultaat van 150,- €
De resultaatrekening 2016 en de begroting 2017 worden unaniem goedgekeurd door de
Algemene Vergadering. De bestuurders krijgen unaniem kwijting voor de Algemene
Vergadering bij handgeklap.
Mandaten:
Bernard biedt zijn ontslag aan als secretaris, maar zal tijdelijk de ledenlijsten nog bij houden
tot een opvolger zich aandient. Bob zal voortaan instaan voor de communicatie en de
website.
De voorzitter vraagt naar kandidaten om de functie van secretaris en penningmeester over te
nemen.
BZN:
De cersts zijn verhuisd van de BZN naar de Marinezaal van het RYCB clubhuis. Bob
voorziet ingekaderde beelden van Antwerpen ter vervanging.
Happy Hour:
De HH heeft nu plaats van 16u30 tot 18u00. Dat is te vroeg voor de jonge leden. Deze gaat
nu door van 18u30 tot 20u30, telkens de eerste maandag van de maand. De voetgangersbrug
ligt nu aan het Willemdok.
Sympathiserende leden:
Deze leden ontvangen geen lidkaart, enkel een bevestiging van lidmaatschap. Zij worden ook
niet bij de VYF ingeschreven.
Q-Cup trofee:
De B.N.R.C. kent jaarlijks een trofée toe aan de beste zeilster uit de Q-Cup (wedstrijd voor
beginnende optimistzeilers). De voorzitter geeft toelichting bij deze troféé. Glenn staat in
voor de uitreiking. De Q-Cup wordt dit jaar op 21/10 gezeild bij RBSC.
Fusie VYF-VVW:
David en Bernard geven toelichting bij de fusie. Alain Lescrauwaet wordt de nieuwe
algemeen directeur.
New Belgica:
Willy informeert of een bezoek mogelijk is.
Planning 2017:
Op zaterdag 11/03 is een bezoek voorzien aan het privémuseum van Paul Govaert.
Inschrijven bij Willy.
Bezoek aan het havenhuis. We kunnen aansluiten bij een reeds ingeschreven groep begin
juni. Rondleiding duur 1,5 uur. Meer info volgt. Wie een clubdas wenst, kan deze bekomen
op het R.Y.C.B.-secretariaat aan 25,- € stuk.
14) Vergadering gesloten om 20.00.
Antwerpen, 15 februari 2017.
B. De Keyser
Secretaris

