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VOORWOORD
2020 was een raar jaar in alle opzichten.
Ook voor de redactie. Door het stilleggen
van alle activiteiten hebben jullie in 2020
maar kunnen genieten van 3
nieuwsbrieven. Na een te lange stilte,
laten wij jullie genieten van de eerste
editie van de Nieuwsbrief 2021.
Hopelijk volgen er 3 anderen …

Beste lezer, zeilers, vrienden sympathisanten, leden,

De jaarovergang was een symbolische grens. Het ‘kutjaar’2020 - woord gebruikt door de overheidstelevisie –
was gedaan en iedereen keek uit naar een nieuw jaar. Een jaar van geloof en hoop. Een jaar waar we snel terug
onze vrijheden zullen vinden.
2021 is slechts drie maanden oud, en de meeste Europese landen verscherpen hun coronamaatregelen met
nieuwe lock downs. Het Europees vaccinatiecampagne loopt niet van een leien dakje. Meer nog, Europa heeft de
bal miskaats om zich als leider te gedragen. Ondertussen maakt President Biden zijn belofte waar om na 100
dagen regeerperiode, 200.000.000 burgers te vaccineren. 100 dagen om 20 keer alle Belgen te laten vaccineren...
De vrijheden zullen terugkomen, daar geloven we allen in. Waar we met z’n allen minder in geloven, is in de
genomen maatregelen. ‘Het concert’ in het Ter Kamerenbos is daarvan een mooi bewijs. En toch kan ik jullie
met mijn hand op het hart zeggen dat die maatregelen niet voor niets zijn. Hoe erg ze ook zijn, hoe zeer deze
onze economie schaden, hoe zwaar die psychologisch wegen voor de mensen die hun mooiste jaren voorbij zien
vliegen. Het virus is en blijft een kwaadaardige bedoening.
Draag zorg voor jezelf en voor de anderen. De redactie zal jullie vermaken met een luchtige doch informatieve
nieuwsbrief.

Veel leesplezier,

Jullie redacteur
Nicolas
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Op 8 november is de negende editie van Vendée Globe van start gegaan.
De Vendée Globe is een non-stop solozeilwedstrijd om de wereld zonder hulp van buitenaf. De
race is in 1989 opgericht en wordt sinds 1992 elke vier jaar gehouden. De race start en eindigt
in Les Sables-d'Olonne dat in het departement Vendée ligt. De route gaat over de Atlantische
Oceaan om Kaap de Goede Hoop en vervolgens in oostelijke richting om Antarctica. Bij Kaap
Hoorn wordt weer de Atlantische Oceaan opgevaren en wordt terug naar de start gezeild. De
wedstrijd loopt meestal van november tot februari zodat de deelnemers tijdens de zomer in
de Zuidelijke Oceaan zeilen.
Om veiligheidsredenen kan de wedstrijdleiding bepaalde tussenpunten opgeven om
bijvoorbeeld ijsbergen en dergelijke te omzeilen. Tijdens de race mogen de deelnemers voor anker gaan, maar ze mogen niet
langs een kade of aan een andere boot aanleggen. Assistentie van buitenaf is niet toegestaan evenals het ontvangen van op maat
gemaakte weersvoorspellingen en routeinformatie. De enige uitzondering is dat een deelnemer in het begin van de race één keer
terug mag gaan naar het startpunt om daar reparaties te doen. Binnen 10 dagen na de start mag hij herstarten.
Met name de passage in de Zuidelijke Oceaan met de harde wind en de hoge golven wordt door de deelnemers als uitdagend
gezien. Dit geldt ook voor het langdurige gebrek aan assistentie en de langdurige eenzaamheid op zee. Bovendien zijn de
deelnemers gedurende een groot deel van de race ver verwijderd van hulp tijdens noodgevallen.
De aankomst van de negende editie was een thriller van formaat. Na 80 dagen zijn de deelnemers aan de Vendée Globe in de
haven van Les Sables-d'Olonne binnengedruppeld. Door het spel met de bonificaties was het niet Charlie Dalin (die als eerste
aankwam en ruim de helft van de race aan de leiding ) die als winnaar uitgeroepen wordt, wel de nummer 3 aan de finish Yannick
Bestaven. Bestaven overschreed de finish op zo'n 8 uur van Dalin, maar dankzij een bonificatie van 10 uur en een kwartier zette
hij zichzelf als laureaat op de erelijst. Die tijd had Bestaven verdiend nadat hij zijn race op 30 november even had stopgezet om
samen met andere zeilers collega Kevin Escoffier uit de nood te helpen. Zijn boot was in tweeën gebroken en gezonken.

2021: GEEN KLAPSCHROEF, GEEN OPENDEURDAG
DE SNELLE KLAPSCHROEF

OPENDEURDAG

Ebben Houten Schoen, de Gouden Schoen, de Kristallen
Fiets, Trofee voor Sportverdienste, de Gouden Bal, de gele
trui, de bolletjes trui, la maglia rosa, Freeride World Tour
Trofee, … en last but not least, de Snelle Klapschroef.

In juni 2020 ging Zachte Kracht geschiedenis schrijven… „Zachte
Kracht meets History“ was trouwens het thema van de 6de editie
van onze opendeurdag. ‘Meets History’ was trouwen letterlijk als
figuurlijk op te nemen.

Elk jaar trekt de Raad van Bestuur zich terug om de
debatteren over de mogelijke kandidaten die de eer en
genoegen zullen hebben om de Snelle Klapschroef een jaar
te kunnen ‘showen’. De mogelijke kandidaten hebben in
het afgelopen jaar nog meer gewerkt en zich ingezet dan al
de andere vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie.
En waarvoor dank aan iedereen trouwens.

Letterlijk :
Askoy II - de door de gebroeders Wittewrongel gerestaureerde
boot – van wijlen Jacques Brel, ging in de KYCN aanmeren. De
Askoy II werd ontworpen door de Antwerpenaar Hugo Van
Kuyck. Van Kuyck was een ingenieur-architect en werd
Amerikaans luitenant-kolonel in het verloop van de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens Operatie ‘Overlord’ in de Tweede
Wereldoorlog heeft hij mee aan de wieg gestaan van de landing
in Normandië op Omaha Beach.
De opendeurdag was gepland op zaterdag 06 juni 2020….

Dit jaar is er beslist geweest om de Klapschroef niet uit te
reiken voor 2020 om de eenvoudige redenen dat 2020 ook
geen normaal jaar was. Niet iedereen heeft de kans gehad
om zich in de kijker te werken.
Natuurlijk hebben wij leden die zich dagelijks inzetten voor
de goede werking van de organisatie. Luc is de motor
achter de coulissen. Een organisatie draait maar even goed
als het werk dat de secretaris verricht. Als wij de jongeren
meenemen op zee is dat nu met een boot die top in orde is.
Chapeau Carl en Jan. Als de financiële situatie onder
controle is, is dat dankzij het kritisch oog van onze
penningmeesteres. Dank je Nicole… en zo kan ik blijven
doorgaan.
2020 is geen jaar als een ander, maar ook in 2020 hebben
wij op onze leden kunnen rekenen. Zoals Jacques Martin in
“école des fans” zou zeggen…. «Tout le monde a gagné».

Figuurlijk: Zachte Kracht was het derde evenement van Askoy II
na :
‘Blankenbergse Havenfeesten’
De Folkloristische Havenfeesten te Blankenberge zijn jaarlijkse
feesten die in 1951 voor het eerst georganiseerd werden, naar
aanleiding van het verdwijnen van het visserijbedrijf uit de
haven van Blankenberge. Het evenement lokt jaarlijks
tienduizenden bezoekers.
‘Oostende voor Anker’ is een jaarlijks maritiem festival
in Oostende. Het evenement duurt vier dagen en vindt telkens
plaats eind mei / begin juni. ‘Oostende voor Anker’ werd voor het
eerst georganiseerd in 2000. Naast een maritieme markt is
‘Oostende voor Anker’ vooral een topontmoeting voor
historische schepen van allerlei soort en trekt meer dan 200.000
bezoekers.
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JODie Faster:

Klasgenoten

Blijft de ganse maand april op de
bootstoel. Eind april begin mei
wordt de JOD te water gelaten.
De boot is startklaar en de
inschrijvingen lopen vlotjes binnen.
Echter Corona en de te volgen
maatregelen laten ons echter niet
toe om uit te varen.

Onze voorzitter heeft zijn
voormalige klasgenoten
aangesproken om steunend lid
te worden van de vereniging.
Velen hebben daarop positief
geantwoord en het aantal
steunende leden is fors
gestegen.
Wij danken aan ieder voor hun
bijdrage en al diegene die
Zachte Kracht een warm hart toe
dragen.

Om elke vorm van aangroei in het
water te vermijden, heeft het
bestuur beslist om de tewaterlating
zo lang mogelijk uit te stellen.

Oversteek Oceaan
De droom van elk schipper is om
de Atlantische Oceaan over te
steken.
Zelfs enkele bekende BV hadden
die drang en hebben dat verfilmd
in een TV reeks.
Op nog geen 5 jaar zullen twee
schippers van Zachte Kracht die
droom ook verwezenlijken.
Zachte Kracht heeft ervaren
schippers.

ALGEMENE VERGADERING
Voor zij die niet aanwezig konden zijn op de eerste virtuele Algemene Vergadering van Zachte Kracht, geven wij hierbij
graag de hoogtepunten. Een vergadering die overigens vlekkeloos verlopen is. Dank aan de secretaris en aan al de
aanwezigen.
Overzicht van geboekte zeildagen met jongeren:
Zeildagen 2020
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De grafiek spreekt voor zich. Een jaar om snel te vergeten. Het enige positieve in dit verhaal is dat de instellingen, ook
in tijden van restricties, veto en Corona, ons nog altijd weten te vinden en ook hopen op betere tijden.
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In 2020 kon Zachte Kracht beroep doen op 16 ervaren schippers. Een team kameraden die dezelfde passie en
waarden delen. Sinds jaren kunnen wij elke aanvraag vanuit de instellingen positief antwoorden. En dat is ook één van
de sterke punten van Zachte Kracht.
Financieel:
Dat is een dubbeltje op z’n kant. Puur theoretisch is 2020 ook voor Zachte Kracht een ramp.
De kosten bleven gelijk (verzekeringen, havengelden, onderhoud, …) daar waar de inkomsten drastische daalden.
Geen inkomsten van zee zeildagen, geen inkomsten van Special Events, voornamelijk de Opendeurdag.
Mede dankzij de sponsors, leden en giften, kunnen wij 2020 met positieve balans afsluiten. Eerlijkheidshalve gebiedt
ons te zeggen, dat een van de bekomen giften in 2020 (45% van de inkomsten) nog in 2021 gespendeerd moeten
worden. Zo moet de klapschroef van de JODie Faster nog vervangen worden, alsook de marifoon. We hebben ook
gelden gekregen om ons doelgroep uit te breiden naar jongeren die leven in armoede. Jongeren die waarschijnlijk
anders nooit een zeilboot van dichtbij zouden zien.
De overige inkomsten komen hoofdzakelijk van de sponsors en 5% van het lidgeld. Wij willen hiermee al onze sponsors
nogmaals bedanken.

Het Bestuur:
Kwijting en ontslag van alle bestuurders. Algemene dank van alle leden van de VZW aan de leden van het
bestuursorgaan voor de inzet. Kwijting van alle bestuurders met unanieme stemming.
Voorstelling en benoeming van de nieuwe bestuursleden: alle leden van het Bestuur hebben zich opnieuw kandidaat
gesteld voor het jaar 2021. Alle leden hebben ‘voor’ gestemd. Het Bestuur 2021 is als volgt :

Doelstellingen 2021:
1. Doelgroep:
- Verdere verbreding van de doelgroep naar personen met een neuro-motorische beperking.
- Intensievere benadering van instellingen / organisaties van Jeugdhulp en Multifunctionele Centra.
- Doelgroep verbreding naar jongeren in de armoede.
2. Bijdrage in de kosten en betaling:
- Tarief van 90 € per zeildag blijft van toepassing in zeilseizoen 2021.
- In geval van vroeg boeking (min. 2 maand voor zeildag) door instellingen / organisaties
zal er een korting van 10 € gegeven worden per zeildag.
- In geval van tijdige annulatie (> 48u voor de zeildag) blijft het ticket geldig tot het einde
van het zeilseizoen.
3. Trainingen voor schippers (6 geplande trainingsdagen + eventueel extra trainingsdagen)
4. EHBO Opleiding voor de schippers en co-schippers. (uitgesteld in 2020 door Corona pandemie)
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5. Special Events:
- Medewerking aan Watersportdag KYCN: Datum nog niet bekend
- Medewerking aan Kinderkankerfonds zeildag: Datum nog niet bekend
6. In 2021 wordt er geen Opendeur georganiseerd. (volgende Opendeurdag in 2022)
Zachte Kracht wens de virtuele aanwezigen te bedanken. Er waren genoeg leden aanwezig en volmachten ge geven
om alles officieel te bekrachtigen.

Belgisch Staatsblad – Moniteur Belge

Op 21 november 2020 verscheen er in het Belgisch
Staatsblad een lijst van de verplichte en aanbevolen
uitrusting in het kader van pleziervaart.
Onze materiaalmeester hebben de lijst al afgedrukt
en hebben het nodige gedaan om alle puntjes te
kunnen afvinken.
Zoals altijd al gezegd en geschreven. Veiligheid is
onze prioriteit.
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