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Beste zeilers, lezers,  vrienden en sympatisanten;

Eind december, begin januari. In Oostenrijk kampen ze met ongeziene sneeuwellende of 
sneeuwpret. Bij ons is het een té zachte en té natte winter. Desalniettemin zijn de straten verlicht 
met tal van versieringen. De mensen komen bijeen rond een vuurtje met een glaasje gluhwein in 
de hand.  De eindejaar periode is volop aan de gang. Straks maken ze zich klaar voor de solden. 

Het leven staat precies nooit stil. We vliegen als van de ene periode naar de andere periode. 
Soms stel ik mij de vraag waarom dat de heren Tusk en Brandson miljoenen spenderen aan de 
opvolger van de Concorde.  Gaat het allemaal al niet snel genoeg?

Hier ook staan de mensen achter de schermen en de mensen aan het roer van Zachte Kracht 
(letterlijk en figuurlijk) ook niet stil. Natuurlijk; waren zij ook in de verschillende kerststeden 
aanwezig met een glaasje gluhwein en zullen zij zich ook haasten naar de winkelcentra om 
aankopen te doen. Maar dit belet hen echter niet om een balans om te maken van het jaar 2018 
en 2019 grondig voor te bereiden.

Alle leden zijn welkom op de: Algemene Vergadering van Zachte Kracht 
zondag 20 januari  2019 
KYCN te Nieuwpoort. 

Omdat we toch onze agenda bij de hand hebben, kunnen we de volgende data noteren: 
Opendeurdag Zachte Kracht 2019 
Zaterdag 25 mei 2019
KYCN te Nieuwpoort

U leest het al, ook wij hebben niet stil gezeten. Wij zijn niet ‘gevallen’, noch op vakantie geweest 
in Marakech. Vermits Michaël Van Peel geen conference zal houden in 2020, zal jullie nederige 
redacteur trachten om af en toe de zaken des levens terug op te frissen. Het argument van Van
Peel om te stoppen was wel ‘to-the-point’.  Hij is de clown die over de politiek zevert, maar 
omdat er in de politiek vandaag de dag zoveel clowns rondlopen, is hij van geen nut meer.

In deze nieuwsbrief vinden jullie de feiten en cijfers van het afgelopen jaar. Fact check is door de 
raad van bestuur gebeurd en deze zijn dus betrouwbaar. Niet zoals de televisietoespraak van 
President Trump waar bij beweert dat 90% van de drugs illegaal het land binnenkomen via de 
Mexicaanse grens. Met een muur zou dat inééns opgelost zijn.  De vraag luidt: hoeveel 
onwaarheden zijn er verteld geweest. 

Mijn pagina is bijna vol, en mijn tijd om. Tijd nu om over te gaan naar wat serieuzere lectuur. 
Neem jullie tijd ervoor… tijd is waardevol. Het moet niet altijd zo snel gaan.  Daarom houden wij 
ook allen van het zeilen,

Veel leesplezier, en vooral  EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR 2019

Nicolas
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Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is een vergadering voor alle leden . Lid van Zachte Kracht word je door je 
jaarlijks lid bijdrage te storten op de bankrekening van Zachte Kracht. Sinds mensenheugenis is die 
bijdrage ongewijzigd gebleven en bedraagt nog steeds 50 euro voor één kalenderjaar. Je bent pas lid 
als je je bijdrage stort. Betaal je het jaar nadien geen bijdrage meer, dan ben je het jaar nadien geen lid 
meer. Bij Zachte Kracht geen complexe procedure om je uit te schrijven. Wie deel wil nemen aan de 
vergadering, of gewoon Zachte Kracht een warm hart toedraagt en wil steunen :

Rekeningnr Zachte Kracht vzw
BE17 0013 8019 5721

Zachte Kracht maakt een onderscheid in actief lid en steunend lid. De actieve leden zijn de leden die 
van dichtbij op één of ander manier hebben bijgedragen aan de organisatie. Deze worden door de raad 
van bestuur aangeduid en hebben ook een stemrecht op de Algemene Vergadering. De steunende 
leden zijn van harte welkom, maar indien er gestemd moet worden, hebben ze weliswaar geen 
stemrecht. 

Op een Algemene Vergadering wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd 
wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder 
andere jaarlijks (op de algemene vergadering) door middel van: 

- een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)
- een financieel verslag (inclusief een jaarrekening)

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de Algemene 
Vergadering: 

- het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
- het benoemen van nieuwe bestuursleden 

Ter herinnering, de Algemene vergadering van Zachte Kracht vindt plaats in de KYCN, op zondag 20 
januari om 14h.

Cijfers
Ook 2018 was weer een mooi jaar voor Zachte Kracht. Met een ‘vernieuwde’ ploeg aan schippers, zijn 
wij erin geslaagd om de recordjaren van de voorbije jaren te evenaren. Dat op zich in al een succes en 
schitterend werk geleverd door de ploeg van schippers en zij die zich hebben ingezet voor Zachte 
Kracht. 

Hieronder een tabel van het aantal leden die in 2018 met JODIE Faster zijn meegevaren.

Maand Instellingen MS Liga Special 
Events

Totaal
Jongeren Beg.

mei 2018 2 1 0 40 43
juni 2018 4 2 6 7 19
juli 2018 44 13 0 5 62

Aug. 2018 24 13 0 3 40
Sept. 2018 0 0 10 9 19

Totaal 74 29 16 64 183
103
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Indien wij geen annulaties hadden gekend door een instelling (1) noch door de meteo (3) hadden 
we op 1 zeildag na het absolute record van 2018 geëvenaard. De cijfers geven één facet weer, 
maar los van de cijfers, streven wij naar kwalitatieve zeildagen en sailing experiences met de 
jongeren. Zachte Kracht zal zich nooit blindstaren op het aantal, maar zet al haar werk en energie 
in de kwalitatieve beleving van de jongeren op zee. Zij bepalen hun tocht, zij ervaren, zij leren… zij 
zijn ons doel.

De website, is een bron van informatie die vaak geraadpleegd wordt. Hierbij het aantal bezoekers 
per maand met het aantal clicks.
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Bezoekers Clicks/bezoeker

Als primeur, ontvangen de lezers van de Nieuwsbrief de activiteitenkalender van 2019

Zondag 20 januari: Algemene Vergadering
Januari / februari: Winteronderhoud JODie Faster
Eind maart: JODie Faster te water  
Begin april: Training voor ZK-schippers: 

- Doornemen van procedures & afspraken
- Praktische training op zee

Zaterdag 13 en 20 april: Zeildag voor steunende en actieve leden 
Zaterdag 27 april: Zeildag voor het opendeur-team
Begin april tot eind oktober: zeilen met jongeren 
Zaterdag … mei: Watersportdag
Zaterdag 25 mei: Opendeurdag
Zaterdag … augustus: Kinderkankerfonds zeildag
Zaterdag 7 en 14 september: zeildag voor steunende en actieve leden
Zaterdag 21 september: zeildag voor het opendeur-team
Oktober: deelname aan NIBS met JODie Faster
November: JODie Faster uit het water 
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Profiel en contact

Volgens wikipedia is een sponsor een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een evenement 
(bijvoorbeeld een festival of sportwedstrijd), een individu, een groep personen (bijvoorbeeld een 
vereniging of sportploeg) of een bouwwerk (bijvoorbeeld een theater) steunt door geld of andere 
middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. De publiciteit wordt onder andere verkregen 
door de naam van de sponsor op de kledij of de uitrusting van de sporters te vermelden (zoals de 
"shirtsponsor" bij voetbalploegen), of de naam aan die van de ploeg of het evenement te verbinden.

Wij weten dat onze sponsors vooral mensen zijn met een groot hart. De meeste mensen zitten wel 
achter een bedrijf of organisatie, maar ze doen het in eerste plaats om Zachte Kracht te steunen en niet 
om rentabiliteit te genereren. 

Daarom wensen wij hen ook speciaal all the best voor 2019 en willen wij onze sponsors speciaal 
bedanken voor hun bijdragen.

Dankwoord van de Voorzitter

In 2018 hebben we het geluk gehad om van CERA een financiële steun te ontvangen van 1.600 € voor 
het vernieuwen van onze vallen & schoten.
Het vervangen van de vallen & schoten is een zeer belangrijke stap in het goed onderhouden van onze 
boot, JODie Faster.
Als we veilig willen buitenvaren, dan moeten we kunnen vertrouwen op onze tuigage.
Dankzij deze financiële steun van CERA hebben onze vrijwillige schippers vanaf nu een zorg minder bij 
het buitenvaren. Hierdoor kunnen we ons nog meer concentreren op de kwaliteit van de zeiltocht met 
de jongeren uit de multifunctionele centra.


