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VOORWOORD
Beste lezer, zeilers, vrienden sympathisanten, leden,

“Hoe langer ik leef, des te beter ik besef hoe mijn houding mijn leven beïnvloedt.
Je instelling is belangrijker dan je opleiding, dan geld, dan de omstandigheden, dan mislukkingen, dan successen,
dan alles wat iemand kan zeggen of doen;
Je instelling is belangrijker dan uiterlijkheden, talenten of vaardigheden.
Het opmerkelijke is dat we kunnen kiezen wat onze houding op een bepaalde dag zal zijn.
Je verleden kun je niet veranderen. Hoe anderen zijn; kun je niet veranderen.
Wat je wel kunt veranderen, is het enige waar je zeggenschap over hebt en dat is je houding.
Ik ben ervan overtuigd dat het leven voor 10% uit voorvallen bestaat en voor 90% uit je reactie daarop.”
Dit is een passage uit het boek van Paul Hanna en jullie redacteur vond het van grote waarde in die woelige
tijden. Tijden waar wij als individu niet veel aan kunnen doen, maar we zijn wel verantwoordelijk voor ons reactie
daarop. Hoe we op de voorvallen reageren, is dus veel meer waard dan de voorvallen zelf – hoe erg ze ook mogen
zijn. En laat dat ‘reageren’net hetgeen zijn dat ons dagelijks bezighoudt. Hoe reageert Poetin voor zijn sociaal
isolement. door de uitbreiding van het Westen en de Nato? Hoe reageert Will Smith op een grap die komiek Chris
Rock vertelde op de Oscar? Hoe reageren de beurzen op het geweld in Oekraïne, op de lockdowns in China?
Groene energie werd vaak als te duur bestempeld vergeleken met gas en olie. Maar hoe gaat de politiek daarop
reageren? Gaan Zuhal Demir en Tine Van der Straeten zich verzoenen zoals in Antwerpen staat afgebeeld?
Bij Zachte Kracht reageren we op een proactieve manier. De inschrijvingen voor de zeildagen in 2022 lopen
vlotjes binnen. Tijdens de winterwerken hebben de materiaalmeester nieuw leven ingeblazen in JODie Faster.
Zachte Kracht is weer op charme offensief om bijkomende sponsors aan te trekken voor een gezonden financiële
toestand. Het mag gezegd en herhaald worden: zonder de gulle bijdrage van de sponsors kunnen wij het niet
bolwerken.
De apotheose van dit charme offensief zal zich op 21 mei afspelen. Na twee jaar opgesloten geweest te zijn, is
het weer tijd om de organisatie en haar leden beter te leren kennen. Mensen hunkeren naar een dagje uit. Hoe dit
beter te kunnen doen dan door een zeiltochtje op de Noordzee en aansluitend de voetjes lekker onder tafel te
kunnen schuiven. En dit voor slechts 27€ pp. In tegenstelling tot wat Maggie De Block wel mocht vertellen in
April 2019, zeg ik nu ‘loud and clear’: “Kom uit uw Kot…” ik meen het hé!
Veel leesplezier,
Jullie redacteur
Nicolas
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ALGEMENE VERGADERING
Naar jaarlijkse gewoonte, en ook omdat het door de werkgever verplicht wordt, hield Zachte Kracht haar algemene
vergadering op 26 februari jl. in de vergaderzaal van de KYCN. Voor zij die niet aanwezig konden zijn, hieronder
de besproken items in vogelvlucht.

Voorwoord van de voorzitter Jean Boels
Beste actieve leden, steunende leden, beste sponsors en leden van het bestuur,
Niemand had het zien aankomen… niemand durfde het te geloven: oorlog in
Europa. Zoals Roland Magdane het in 1981 al zo duidelijk verwoordde: le monde est
devenu un grand hopital psychiatrique et chaque pays a élu son chef: le roi des
fous. Gelukkig was er zaterdag bij ons een lichtpunt: de ALGEMENE VERGADERING
van ZACHTE KRACHT vzw.
Dankzij de constructieve en gemotiveerde houding van iedereen en de schitterende
power point presentatie van onze Luc (met de steun van zijn Marijke) was deze een
succes . Het bestuur van 2021 werd herverkozen. Hiervoor danken wij de
stemgerechtigde leden, maar ook de steunende leden want zij maken integraal deel
uit van onze ploeg.
Ik zou durven zeggen: never change a winning team. Wij zullen ook dit jaar dit
vertrouwen honoreren en de jongens en meisjes onvergetelijke zeilervaringen op onze Noordzee bezorgen. Aan de boot
zal het zeker niet liggen, die is zowaar een racemachine geworden. Nu nog een gunstige meteo en vogue la galère.
Maritieme groeten en tot op het water.

Verkozen Raad van Bestuur:

Voorzitter: Jean Boels
Ondervoorzitter: Nicolas van Kesteren
Secretaris: Luc Masschelein
Penningmeester: Nicole Wauters
Materiaalmeester: Carl Van Den Broeck
Materiaalmeester: Jan Windels
Ook al had Corona ons nog in haar greep in 2021, zijn we tussen de versoepelingen door weer kunnen uitvaren.
Zachte Kracht kan daarvoor beroep doen op haar 14 ervaren schippers. Wegens het slechte weer hebben we
enkele zeildagen moeten annuleren.
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Financiële situatie:

Uitgaven

Inkomsten
Omschrijving
Lidgeld 2021

Bedrag
€ 2.000,00 Verzekeringen

Omschrijving

Bedrag
€ 1.381,35

€ 200,00 Bankkosten

Lidgeld 2022 (betaald in 2021)

€ 45,00

Sponsoring

€ 2.000,00 Liggeld KYCN & winterstalling

€ 1.785,09

Zeildagen

€ 2.430,00 Onderhoud & herstellingen

€ 4.854,49

€ 36,00 Staatsblad

Verkoop T-shirt

€ 134,55
€ 51,00

Vlaggenbrief
Terugbetaling afgelaste zeildagen

€ 360,00

RvB en drink schippers

€288,50

Diversen (bureelbenodigdheden, Post, ..)

€ 147,76

€ 6.666,00

Totaal Inkomsten

Totaal Uitgaven

€ 9.047,74

Corona maakte het wel een moeilijk qua ‘sponsors’. Veel bedrijven hadden immers te kampen met onvoorziene
kosten, vertraging van productie, … Bovendien heeft Zachte Kracht tijd noch moeite gespaard voor de boot. JODie
Faster moet en is tip top in orde. De combinatie van bovenvermelde elementen zorgen ervoor dat de uitgaven van
2021 hoger lagen dan de inkomsten.
Sponsoring:
Grote sponsorbedragen zijn gelinkt aan projecten. Bij het indienen van een wel gedefinieerde project, liggen de
bekomen bedragen doorgaans hoger. Wij bedanken van harte al de sponsors.
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“DE “ OPENDEURDAG van ZACHTE KRACHT – 21 mei 2022

Show must go on….
2020 en 2021… twee jaar lang lagen de havens er wat rustiger bij. Het bloeiende en bruisende leven in en rond het
havengebeuren zat op een laag pitje. Gelukkig hebben we geleerden en farmaceutische bedrijven om de opmars van corona te
bestrijden.
Gelukkig kunnen we nu met blijheid verkondigen dat “the show must go on” en dit jaar organiseren we weer een
opendeurdag. Gelukkig kan Zacht Kracht weer rekenen op een topteam, met name de gebroeders De Blick om dit in goede
banen te leiden. Gelukkig blijft de formule ongewijzigd: Iedereen welkom, en voor slechts 27 € genieten jullie van een dagje op
zee met een zeiljacht op zee en aansluitend lekker eten. De bedoeling is niet om de kas van Zachte Kracht te spijzen maar om
jullie een onvergetelijk dag te bezorgen. Op die dag hecht Zachte Kracht meer belang aan de uitstraling van haar werking, haar
drijfveer en haar doelstellingen. Die dag is de dag waarbij Zachte Kracht jullie iets willen bijbrengen, laten zien waarvoor zij
staat. Op die dag primeert het concept eerder dan de cijfers. Samen zijn, samen beleven, samen genieten.

Bedankingen
Boodschap van de Zonnewende

Ik mocht al een paar keer met jullie meevaren en hou eraan jullie te bedanken voor deze zeil-mogelijkheid.
Als jongens herinneringen ophalen aan wat ze met ons 'be-leef-den', zitten de ervaringen op zee er steeds bij.
Fijn eindejaar
Jo
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De Materiaalmeester rusten nooit…(part II)
Net zoals Karate Kid, Rambo, Rocky, Jaws, The Lord of the Ring, The Fast &
Furious, … kunnen er een trilogie geschreven en gefilmd worden over het
werk van de materiaalmeesters.
Jodie Faster is weer waar het thuis hoort, en dat is in het water. De eerste
lentedagen zijn in aankomst. Natuurlijk gaat de maand April gepaard met
aprilse grillen, dus sneeuw en korrelhagel nemen we er met alle plezier bij.
De romp is volledig behandeld en we zijn weer “OK” voor de komende 10
jaar. Dankzij het werk van de materiaalmeesters, zal het grootzeil
gemakkelijker gehesen kunnen worden. Hun oog voor details hebben
ervoor gezorgd dat de losgeslagen catwalk Jodie Faster niet beschadigt.
De batterijen zijn vernieuwd, de reddingsvesten zijn goedgekeurd, de
certificaten zijn steeds geldig, de vergunning is OK, de belettering is
vernieuwd, …
Wij zijn er klaar voor… Met dank aan Jan en Carl.
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