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Aanwezig 

Philippe Cowez (voorzitter), Joost Rommelaere (secretaris), François Podevyn, Joris van Baarle, Rod 

Andrew, Joanna Andrew, Mark Vande Ghinste, Benoit Devillers, Pierre Vandenpoel, Pierre Darche, 

Bernard Simonis, Annemarie De Vreese (verslag)  

Op uitnodiging : Stephan Veldman (Nederlandse OK-Jollen Associatie) 
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1. Financiële status 

2. Betalende leden 2018  

3. Voorstel ledenbijdrage 2019 

4. Kalender 2019 

5. Initiatieven om de OK jol-klasse te promoten 

 

Verslag 

1. Financiële status 

De secretaris informeert de vergadering dat op de rekening van de vereniging een bedrag staat van 

4.898,07 euro. Voor de afwikkeling van de kosten voor het Belgisch Kampioenschap 2018 en de Tour 

des Lacs van dient nog een bedrag van 357,40 euro te worden verrekend. 

 

2. Betalende leden 2018 

De secretaris informeert de vergadering dat de vereniging voor 2018 in totaal 17 betalende leden 

registreerde, waarvan 14 zeilende leden en 3 steunende leden. De voorzitter informeert de leden 

dat er nog een 5-tal vragen in de pipeline zitten. Hij heeft ook vastgesteld dat het belangrijk is om 

deze contacten “warm” te houden, omdat de keuze voor een OK-jol vaak niet meteen wordt 

gemaakt. 

De ledenbijdrage van de vereniging bedroeg in 2018 30 euro per zeilend lid, waarvan 10 Britse Pond 

(hetzij 11,2 euro) dient te worden doorgestort naar de internationale vereniging (OKDIA). 

 

3. Voorstel ledenbijdrage 2019 

Voorgesteld wordt om de ledenbijdrage voor zeilende leden te behouden op 30 euro voor 2019. 

Steunende leden betalen 15 euro. 

De aanwezige betalende leden, die stemrecht hebben tijdens de algemene vergadering, gaan 

hiermee akkoord. 



Ook zeilers uit andere landen kunnen lid worden van de Belgische vereniging. 

 

5. Kalender 2019 

De voorzitter en de secretaris geven toelichting bij het voorstel voor de kalender 2019. 

Het seizoen 2018 is goed verlopen. De organisatie van het Belgisch Kampioenschap is na de 

overdracht door de vorige voorzitter goed verlopen. De secretaris dankt alle leden die aan het 

Galgenweel een handje hebben toegestoken!  

De financiële eisen van de club in Nieuwpoort hebben gemaakt dat de geplande deelname van de 

OK’s aan de Nieuwpoortweek in juli 2018 niet is kunnen doorgaan. 

Het Benelux kampioenschap van 17-18 augustus telde 3 inschrijvingen. De secretaris doet een 

oproep om in 2019 in vollen getale hieraan deel te nemen. Het is een mooi water, dicht bij de zee en 

prima georganiseerd. 

Ook was de Zeelandregatta 2018 een succes. Reden te meer om als Belgische OK-klasse hier ook bij 

aanwezig te zijn (weekend van 6-7 juli 2019). 

Daarnaast is men nog op zoek naar een locatie in Vlaanderen die onderdeel zou kunnen vormen van 

de Tour des Lacs, vb. Hofstade. De secretaris zal de club contacteren. Andere suggesties zijn altijd 

welkom! 

Alle wedstrijden staan open voor nationale en internationale zeilers, er zal maximaal worden ingezet 

op het integreren van de Belgische wedstrijden in de kalenders van de Nederlandse, Franse, 

Luxemburgse, Duitse en Britse associaties. 

 

6. Initiatieven om de OK jol-klasse te promoten 

Er is nu nieuw promotiemateriaal (vlaggen) beschikbaar, vraag is om dit ook te gebruiken op de 

diverse regattas zodat de klasse zichtbaar is. Frédéric Vandenberghe  heeft ook stijlvolle petjes laten 

maken met het OK-logo die kunnen worden gedragen. Dankjewel Frédéric! 

Voor 2019 moeten er zeker affiches en flyers komen met de data van alle regattas. 

De voorzitter stelt de vraag hoe men zeilers die goed presteren kan ondersteunen om naar het 

buitenland te gaan. De klasse zal zorgen voor een mogelijkheid tot coaching. Gesuggereerd wordt of 

dit niet kan worden gecombineerd met een regatta, bijvoorbeeld de dag voor de start. 
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