


AGENDA
1. Bestuur

2. Activiteitenverslag 2022

3. Financieel verslag 2022

4. Lidgeld & tracties 2023

5. Kalender 2023

6. Varia / rondvraag



1. Wijziging in het 
bestuur



• Jan Desiere zet stapje terug: 
ontslag uit raad van bestuur (vergaderingen)

• Blijft wel lid van de algemene vergadering

• Zijn inzet voor de club gaat onverminderd 
verder: contacten VVW,  clubverzekeringen,
onthaal van nieuwe clubleden/booteigenaars

• Kantoor: Zeelaan 39, De Panne



Een momentje stilte voor JP



Er komt nog een bijzonder afscheidsmoment 
* speciaal voor onze clubleden

* aan de Rampe
* in overleg met Ingrid en zoon Serge

* op uitdrukkelijke vraag van JP
met … “cava voor de vrouwen en een vat bier voor de mannen” !





2. Activiteitenverslag 
2022



Weet je nog ☺ ?

Nieuwjaarsduik 12 
februari





Weet je nog ☺ ?

Hurtsepotavond 5 maart





Weet je nog ☺ ?

Zwerfvuilactie 19 maart





19 maart: ons lokaal 
werd gebruikt voor de 
GROTE SCHELPENTELDAG



Clubledenvergadering 

25 maart





Eerste wedstrijd 3 april







Weet je nog ☺ ?

Tweede wedstrijd 7 mei







Weet je nog ☺ ?

Kaasavond 18 juni





8 mei: ons lokaal werd gebruikt



15 juli: tentoonstelling 50 jaar 
YCDP



Weet je nog ☺ ?

Makreelwedstrijd 16 juli





Weet je nog ☺ ?

Mosselfestijn 30 juli



Weet je nog ☺ ?

Vrije wedstrijd 14 augustus









Forelwedstrijd  4 
september







Weet je nog ☺ ?

Strandhengelwedstrijd 

1 oktober







Weet je nog ☺ ?

Derde wedstrijd 15 oktober







Weet je nog?

Vierde wedstrijd 29 oktober







Kampioenen 2022 





Lesdag ervaringsattest 26 
november

• Succes: 15 deelnemers

• Attest van cursus + bewijs vaarervaring op zee =>

• ervaringsattest geldig voor 3 jaar (ev. + 3 jaar extra)

• Vervangt het algemeen vaarbewijs



Weet je nog ☺ ?

Feestzitting 10 december







•

10 december: nieuwe naam

Koninklijke Yachting 
Club De Panne 





10 december: nieuw logo
• => windroos

• => de zee

• => De Panne

• => Koninklijk

• Dank aan Kenneth (zoon van Katrien)



•

10 december: nieuwe website

www.kycdp.be

Dank aan Kenneth (zoon van Katrien)

FACEBOOK pagina op komst  

http://www.kycdp.be/


Weet je nog ☺ ?

Clubsouper 10 december





3. Financieel verslag 2022
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Noodzaak van 
prijsaanpassingen

• Al meer dan 10 jaar ongewijzigd

• Alle onkosten zijn fiks gestegen o.a. verzekeringen, 
brandstof, gas, water, elektriciteit

• We zijn geen spaarclub maar moeten wel gezond 
blijven



VANAF 1/1/2023

Vanaf 1/1/2023



AGENDA
1. Bestuur

2. Activiteitenverslag 2022

3. Financieel verslag 2022

4. Lidgeld & tracties 2023

5. Kalender 2023
6. Varia / rondvraag



Tijd voor …    

het getijboekje! 



• Aanspreekpunt voor wedstrijden: Hans
• Spreiding over het jaar in functie van (theoretisch) 

maximale vangsten maar ook de 
weersomstandigheden en een optimaal aantal 
deelnemers, supporters, familie

• Geen zeewijding  - focus op kernactiviteit: vissen
• Uitstel: algemene regel is: dag nadien, weekend 

nadien; tweede weekend nadien
• Broodjes voor de vissers worden VOORAF 

meegegeven



HORSMAKREEL

• Het voorstel dat horsmakrelen meetellen bij 
alle wedstrijden (behalve de 
makreelwedstrijd) wordt aanvaard: we gaan 
dit dit jaar proberen en dan evalueren.

• Minimummaat club: 20 cm 



GROTE PIETERMAN
• Mogen grote pietermannen meetellen bij alle 

wedstrijden (behalve de makreelwedstrijd) ?

• Vooral nuttig bij vrije wedstrijd

• Minimummaat: 20

• Bestuur en clubledenvergadering zeggen: 
NEEN - veiligheid



Zeebaars – vangst

• Tot 31 maart terugzetplicht (catch and release)

• De bag limit voor zeebaars is gelijk als vorig 

jaar: als sportvisser mag je vanaf april 

tot en met december twee vissen per 

dag (minimummaat: 42 cm) meenemen 

voor eigen consumptie.



Eerste wedstrijd

zaterdag 25 maart

• Uitstel mogelijk



Tweede wedstrijd
Zaterdag 6 mei

• Uitstel mogelijk



Makreelwedstrijd
Zaterdag 22 juli

• LW 11.04u  - wedstrijd 10-14u
• BBQ
• Bij uitstel wedstrijd: weekend nadien



Vrije wedstrijd
Zaterdag 19 augustus

• kippenfestijn
• Bij uitstel wedstrijd: weekend nadien



Wedstrijd forelvissen 

Zaterdag 2 september

• Terug naar de Ponderosa
• eigen vervoer
• Geen uitsteldatum



Garnaalwedstrijd

Zaterdag 23 september

• Reservedatum: zondag 24 september

• 3 categorieën: boten, volwassenen, kinderen

• Boot: 11.45u-14.15u  - voet: 12.15- 13.45u 



Wedstrijd strandhengelen
Zaterdag 30 september

• Op hoogwater
• HW 14.51u
• 12.30-16u.30u (klein voorbehoud)



Derde wedstrijd

Zaterdag 14 oktober

• Uitstel mogelijk



Vierde wedstrijd

Zaterdag 28 oktober

• Uitstel mogelijk



Viering 51 jaar bestaan en 
Souper  

Zaterdag 9 december
La Grande Mare
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TRACTORNIEUWS





Veiligheid
• Noodnummer standaard in je GSM 

en van je medevarenden
• Trailer: duidelijke vermelding van P-

nummer
• Verplichte uitrusting aan boord



Drank en maaltijden



• Vraag van leden: verschil voor leden en niet-
leden

• Noodzakelijke prijsaanpassing – meer realistische 
prijzen

• Geldig vanaf eerste wedstrijd

• Maaltijden bvb BBQ, kippenfestijn, mosselen:  
ENKEL gratis aperitief (drankbon) voor de leden

• Souper: niet leden betalen de volle pot bvb
partner van clublid (zonder gezinsaansluiting)



• Prijslijst: officiële “toeristenprijs” (niet-leden)

• Nog steeds zeer democratisch bvb pintje 2 €

• Clubleden kunnen goedkoper drinken via 
systeem van drankkaart 10 x 1,8 € 
dus 2 € korting per kaart (10 % op 20)



Sportvoordeel van het 
ziekenfonds

• Lidgeld van een sportclub
• Vraag attest aan uw mutualiteit 

en bezorg het aan secretaris Filip 



Communicatie binnen de club
• Meer en meer digitaal

• Correct en actueel

• E-mailadres  & gsm (sms)

• Meld elke wijziging aub

• Website www.kycdp.be



• Het aantal sponsors / partners daalt elk jaar

• De prijs is laag en al meer dan 15 jaar ongewijzigd

• Sponsoring zorgt voor extra zuurstof voor de club

• Het verbindt ons met externen – een OPEN CLUB

• Als iedereen één sponsor aanbrengt… is dit een grote 
steun voor de club !  

• Haal gerust een document bij de secretaris 

•DOE JE MEE?





75 65+

Kom gerust een attest halen 
na de vergadering bij de 
secretaris



VRAGEN / VOORSTELLEN? 



Voorstel voor vogelpik /
kaart activiteiten: positieve 
reactie. Wie wil hier zijn / 
haar schouders 
onderzetten?





• Lidgeld en tracties betalen

• Payconiq geen probleem

• Attest ziekenfonds mogelijk

• DANK VOOR UW AANWEZIGHEID

• KOM VEILIG THUIS



Opleiding VHF

• Vraag voor initiatief als club voor een 
opleiding VHF (very high frequency –
ultrakorte golf)

• Het bestuur staat positief tegenover deze 
vraag en zal dit voorstel onderzoeken



Kleedruimte

• Kan het bestuur initiatief nemen om een 
deftige kleedruimte te voorzien voor dames 
en heren? Het bestuur zal dit onderzoeken.

• Is er een kans tot een subsidie voor onze club 
omwille van het gebruik van een palletkachel 
als enige verwarmingsbron? Het bestuur zal 
dit onderzoeken.



• Voorstel om een systeem op  poten te zetten 
met een ploeg vrijwilligers om op zonnige 
dagen tijdens de zomermaanden de bar in ons 
clublokaal uit te baten.

• We hebben een UNIEKE locatie die we te
weinig benutten om meer inkomsten te 
genereren voor onze club.

• Het bestuur zal het voorstel onderzoeken.



Dank aan iedereen voor de 
aanwezigheid en actieve deelname 
aan de vergadering. Ook dank aan 
iedereen die heeft meegeholpen 

aan het welslagen van deze 

avond !


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6: Er komt nog een bijzonder afscheidsmoment  * speciaal voor onze clubleden * aan de Rampe * in overleg met Ingrid en zoon Serge * op uitdrukkelijke vraag van JP met … “cava voor de vrouwen en een vat bier voor de mannen” !
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26: 8 mei: ons lokaal werd gebruikt
	Dia 27: 15 juli: tentoonstelling 50 jaar YCDP
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35
	Dia 36
	Dia 37
	Dia 38
	Dia 39
	Dia 40
	Dia 41
	Dia 42
	Dia 43
	Dia 44
	Dia 45
	Dia 46
	Dia 47
	Dia 48
	Dia 49
	Dia 50
	Dia 51
	Dia 52
	Dia 53
	Dia 54
	Dia 55
	Dia 56
	Dia 57
	Dia 58
	Dia 59
	Dia 60
	Dia 61
	Dia 62
	Dia 63
	Dia 64
	Dia 65
	Dia 66: HORSMAKREEL
	Dia 67: GROTE PIETERMAN
	Dia 68: Zeebaars – vangst
	Dia 69
	Dia 70
	Dia 71
	Dia 72
	Dia 73
	Dia 74
	Dia 75
	Dia 76
	Dia 77
	Dia 78
	Dia 79
	Dia 80
	Dia 81
	Dia 82
	Dia 83: Drank en maaltijden
	Dia 84
	Dia 85
	Dia 86
	Dia 87
	Dia 88
	Dia 89
	Dia 90
	Dia 91
	Dia 92
	Dia 93
	Dia 94
	Dia 95: Opleiding VHF
	Dia 96: Kleedruimte
	Dia 97
	Dia 98:  

