Antwerpen, augustus 2020
Betreft: Lidgeld scoutsjaar 2020-2021

Antwerpen

Beste ouders,
Beste leden,
Een nieuw scoutsjaar, een nieuwe start. Om uw
lidmaatschap te kunnen laten doorlopen vragen wij
om opnieuw lidgeld te betalen. FOS Open Scouting
dient de lidgelden van onze eenheid te ontvangen
vóór 15 november 2020. Als FOS het lidgeld na 15
november 2019 ontvangt, zijn de desbetreffende
leden niet meer verzekerd.
Wij nodigen u dan ook uit om deze lidgelden te
betalen
vóór
30
oktober
2019
op
het
rekeningnummer BE80 733-1661754-77.
Het lidgeld omvat: lidgeld groep, aansluiting
federatie, ongevallenverzekering, BA-verzekering en
een abonnement op het Toplichtje.
!! Belangrijk:
Als u voor meerdere personen betaalt, gelieve dan
duidelijk de naam + voornaam van elk lid weer te
geven in de mededeling van de overschrijving. Dit is
zeer belangrijk om onze administratie vlot te laten
verlopen.
Leden
1ste jeugdlid per gezin
volgende jeugdleden per
gezin
Sleper en +18-jarigen
Leiding

Lidgeld 20202021
€73
€71
€49
€45

Hebt u vragen, contacteer de eenheidsleider,
via master@langewapper.be of bij de
ledenadministratie via ledenadmin@langewapper.be.
Met vriendelijke scoutsgroeten,
Eenheidsleiding 1ste FOS Lange Wapper

Hoi Ivo, Rie & familie,
via deze weg willen we jullie van harte
bedanken voor de jarenlange organisatie
van de VKLW nieuwjaarsrecepties. We
gaan jullie lekkere hapjes en
verrassende creaties missen. Hopelijk
kunnen we in '21 een receptie
organiseren... bij deze alvast uitgenodigd
voor een glaasje!

Hou jullie goed en nog eens dikke merci
vanwege de ganse Lange Wapper
familie !

Het bekende internationale
zeemanshuis Stella Maris sluit eind dit
jaar de deuren. Op de Italiëlei,
weliswaar, want de werking stopt niet,
maar verhuist naar het Antwerp
Harbour Hotel.
We willen via deze weg Justin en het
ganse Stella Maris Bestuur bedanken
om aan Lange Wapper te denken...
Dankzij hen hebben we een set mooie
stevige tafels en stoelen gekregen die
we handig kunnen gebruiken in onze
toekomstige zaal ‘t Vooronder.
Ook aan AEL Toon een dikke merci voor
het transport!

In de 4 KOORLINK-cycli (Antwerpen, Genk, Tielen en Gent) biedt KOORLINK vzw elk
concertseizoen een professioneel podium aan betere amateurkoren, professionele koren en aan
vocaal ensembles uit Vlaanderen en niet zelden ook van ver daarbuiten.
Koorlink vzw wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers.
Koorlink vzw steunt Lange Wapper via het aanbieden van groepsreducties
Meer nog dan ooit voelen we dat KOORLINK een project is met een missie en die willen we
blijven uitdragen. Mogen wij ons dierbaar publiek dan van harte uitnodigen ons te blijven
steunen. Al deze concerten worden coronaproof georganiseerd onder voorbehoud. Toch
hopen wij een positief verhaal te kunnen bieden, en rekenen erop dat we voldoende steun
krijgen van veel mensen die cultuur en vooral koorzang een warm hart toedragen en, ook in
dit moeilijke jaar.
Programma
18 oktober 2020, AMUZ 11.00 uur en 16.00 uur. InCanto Vocale o.l.v. Eva Vermeren
Mysteria Gaudii. Door een nieuw koor dat charmeert met een cross-over tussen
renaissancemotetten en hedendaagse muziek van Dagmar Feyen, contrabas.

13 december 2020, AMUZ 11.00 uur en 16.00 uur. Reflection o.l.v. Patrick Windmolders
Reflection viert zijn derde lustrum en biedt een bloemlezing aan uit zijn rijke koorrepertoire.
Van Bach tot Van Steenberge.

17 januari 2021, AMUZ 11.00 uur. Vlaams Radiokoor o.l.v. Bart Van Reyn
Johannes Brahms, Ein Deutsches Requiem in een versie voor koor en twee piano’s.

14 maart 2021, AMUZ 11.00 uur. Sterling o.l.v. Ada Bakelants
It’s all Nature. Drie koorgroepen uit de Sterlingfamilie vormen ieder met zijn eigenheid één
muzikaal geheel.

11 april 2021, AMUZ 11.00 uur. Waelrant Camerata o.l.v. Marleen De Boo
Amor, io fallo! Jan Van der Roost meets Petrarca. Verschillende aspecten van menselijke
liefde vol mooie muziek, met veel liefde gezongen.
Abonnementen Antwerpen € 75 en tickets € 18 via www.koorlink.be
AMUZ Kammenstraat 2000 Antwerpen
info@koorlink.be 0495 70 77 66

Beste scout, gids, ouder, vrijwilliger en vriend van Sea-Scouts Lange Wapper
Al meer dan 100 jaar spelen en zeilen wij in het Antwerpse, vertrekkend van de
linkeroever van de Schelde. Tal van nautische activiteiten hebben we al gedaan, van
zeilcursussen op het Galgenweel, tot varende kampen in Nederland en met Tall-Ships
richting Portugal gezeild! Deze nautische identiteit maakt deel uit van ons ‘scouts zijn’ en
hoe wij onszelf zien. Om dit allemaal te realiseren hebben we momenteel een zeewaardige
vloot onder onze hoede, bestaande uit Caravelles, 6.20’s, longboats, de Argus en de Défi.
Door een goede samenwerking van leiding, ouderparticipatie en de vriendenkring kent
onze scouts echter een opmerkelijke stijging in het ledenaantal. Dit zorgt er voor dat wij op
onze beurt onze vloot hebben herbekeken. We zijn hier een volledig jaar mee bezig geweest
en we hebben dan weloverwogen besloten om project Armada op te zetten.
Armada heeft als doel om iedere scouts en gids, van zeehond tot sleper, in de
toekomst te kunnen laten deelnemen aan seascouting en de nautische werking te
waarborgen.
Wat is dan het probleem? We hebben momenteel al, en zeker in de toekomst te weinig
plaats op onze boten om ieder lid veilig te kunnen laten genieten van het zeilen en het sea
scout zijn. Wij bieden onze leden zeilweekends, zomerkampen en zeilcursussen aan en onze
vloot is daarvoor onmisbaar. Ook leren onze kinderen samenwerken en smeden ze
vriendschappen voor het leven aan boord!
Daarom bouwt Armada in de komende vier
jaar vier nieuwe boten van het type 6.20. Deze
scoutsboten hebben zich in het verleden al dubbel
en dik bewezen als echte scoutsboten! Menig oudscout kan avonden vullen met (al dan niet)
waargebeurde zeemansverhalen van zijn tijd op een
6.20. Deze verhalen zijn natuurlijk niet alleen de
reden waarom we voor dit type kiezen: een 6.20 is
een zeewaardige lesboot, kan getrailerd worden, is
veilig en kan vlot een hoop kampmateriaal
vervoeren.

Wat staat er alvast op de agenda?
18/10

Infomoment voor de ouders, bij de
online

25/10

Start wafelverkoop

01/11

Presentatie Armada op de scouts
om 10u/13u30/17u

4-6/12
We gaan sint en roetpiet spelen bij
Om dit te realiseren, zullen we als vereniging
de sinten-actie voor Armada!
ons inzetten en hopen we alvast jullie steun te
krijgen! De komende vier jaar willen we ieder jaar
13/12
Infostandje op het winterfeest
een nieuwe 6.20 presenteren aan de varende
takken. Hiervoor zullen we spaghetti-avonden
organiseren, een wafelverkoop, een winterfeest inkleden, een sponsordossier uitbrengen en
nog heel wat meer.
Verder in dit toplichtje vind je nog meer info terug over oude schepen van Lange
Wapper en een “shipbuilder’s voice” over het transporteren van een mal naar de werf van
Hoora (helemaal naar Friesland! Alvast een super dikke merci aan de familie Mollé).
Wij bedanken jullie alvast voor jullie steun bij dit project!

Ship Builders Voice

Ben je mal?! De eerste stappen naar onze nieuwe vloot voor de toekomst
van onze vereniging zijn gezet. Om ons botenpark te vernieuwen en verder
uit te bouwen naar onze noden in kwaliteit maar ook in kwantiteit hebben we
gekozen om verder te gaan met onze oude vertrouwde 620 zeilsloep.

In het verleden is gebleken dat dit de ideale scoutsboot is,
na al die jaren dienst voldoen zij nog steeds aan alle
strenge eisen die wij opleggen voor de zeilsloepen op
stomend water. Een 15tal jaar geleden hebben we dit
avontuur al eens bewandeld samen met onze vrienden
FOS Westhinder te Oostende, toen zijn onze welbekende
“Otter & Zeehond” gebouwd en hebben zij hun plaats
ingenomen in onze huidige vloot. Om zo een leuke
zeilsloep te bouwen uit polyester hebben we natuurlijk
een MAL nodig, deze mal heeft jarenlang bij de
Westhinder netjes opgeborgen gelegen, het verleden
klaar voor de toekomst.
Om onze nieuwe vloot uit te bouwen hebben we heel wat zoekwerk verricht naar de juiste partner voor dit
project. Het was al snel duidelijk dat er één scheepswerf boven uitstak, ze zijn enthousiast, communicatief
en hebben veel goesting om dit samen met ons tot een goed en evenwichtig einde te brengen. Hoora
Watersport is geen nieuwe speler op de markt, zij hebben een jarenlange ervaring in het bouwen van
allerlei sloepen waaronder de polyvalk, waar zij een belangrijke speler zijn in de wereld van de klein zeilerij.
Op zondag 27 september hebben we dan ook de MAL vanonder het
stof gehaald. Vroeg opstaan, niet enkel voor de chauffeurs die aan
een lange rit begonnen maar ook voor enkele leiding dat op hun
eigen leidingsweekend mee zijn komen helpen om de mal op de
trailer te zetten in Oostende. Vele handen maken ligt werk, zo
hebben we ook veel hulp gekregen van onze vrienden bij de
Westhinder. Om 10 uur konden we dan zo goed als vertrekken naar
Heeg in Nederland, waar de headquarters van Hoora Watersport
zijn gelegen. Een rit van toch wel alles bij elkaar 9 uur, gelukkig had
de mama veel bokes gesmeerd om deze rit goed te overleven
(“MERCI MAMA!”). Om 17 uur zijn we goed aangekomen in Heeg,
waar de George ons stond op te wachten om de mal in ontvangst te
nemen. Na een gezellige babbel kon ik merken dat ze enorm veel
zin hebben in dit project. We hadden tot onze grote spijt niet veel
tijd om lang te blijven hangen, als we snel vertrokken waren we nog
voor den donkere thuis. Rond 19 uur zijn we moe maar voldaan
thuis aangekomen, amai wat een dag!
Het Armada team.

Kristof Mollé

Wie zijn ze, wat doen ze,
waar komen ze vandaan... ??
Mila
Naam: Mila - 18 j.
Tak: Zeehonden
Totemnaam: Spontane Flamingo
Studies: Psychologie
Hobby’s: Veel afspreken met de vriendjes
Al hoeveel jaar bij de scouts ? Sinds mijn eerste jaar
junior, 4 jaar dus
De leukste momenten uit je scoutscarrière ?
Liggen zonnen en zot doen op de boot tijdens weekendjes
of de Kroatië reis vorig jaar. Echt een ongelooflijk toffe reis
die ik nooit zal vergeten.
Favoriete kampmaaltijd: Spaghettiiiiii :))
Wat betekent scouts voor jou: Een heel hechte vriendengroep die samen zotte dingen doet en daartussen soms
graag een zeiltje placeert. Hier heb je de meest hechte
vriendengroep waar je altijd bij terecht kan voor de leukste
activiteiten en die altijd voor iedereen klaarstaat.

Janne
Naam: Janne - 17 j.
Tak: Zeehonden
Totemnaam: /
Studies: Beeldhouwen in de koninklijke academie
Hobby’s: (naast de scouts) creatief werken
Al hoeveel jaar bij de scouts ? 2 jaar.
De leukste momenten uit je scoutscarrière ?
Heel het buitenlands kamp naar Kroatië was een supertoffe ervaring die ik nooit ga vergeten. Maar eigenlijk vind ik
alle momenten met de scouts superleuk :))
Favoriete kampmaaltijd: vegetarische pasta
Wat betekent scouts voor jou: Scouts betekent voor mij
jezelf zijn bij je beste vrienden, en nieuwe dingen
ontdekken.

B&B BARAKA
Bredastraat 14/2
2060 ANTWERPEN

BTW BE0663.992.417
BE89 7360 3098 3985

+32 (0)495 18 18 59
www.bb-baraka.be
info@bb-baraka.be

B eautysalon B eauty AL
Falcon p lein 41
2000 ANTW ERPEN

0479 4 04 24 9
ww w. beautyal. be

Café Highlander
Stadswaag 21 Antwerp Belgium
tel ++32 (0) 3 226 91 80!

!

Graag adverteren in het Toplichtje? Contacteer Joris via master@langewapper.be

Café “De Vismijn”
Riemstraat 20
2000 Antwerpen
tel. +32 3 238.45.60
www.devismijn.be

Graag adverteren in het Toplichtje? Contacteer Joris via master@langewapper.be

V.K.L.W. (VZW)
Volledige naam: Vriendenkring Lange Wapper Sea - Scouts and Sea - Guides van Antwerpen
Adres:
Beatrijslaan 41-43
2050 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE 0420.606.252
STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
Verslag van de vergadering van 26 januari 2020 om 11h00 die plaats vond in Beatrijslaan 41-43, 2050
Antwerpen.
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst
Verontschuldigd: Sabine Rymenants
Volmachten: Jos Lams
1. Opening & controle aanwezigen en leden, vaststellen quorum
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze
werd bijeengeroepen.
De voorzitter stelt vast dat het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen 41 bedraagt, op
een totaal aantal van 61 aandelen.
De vergadering kan dus geldig beraadslagen.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening & controle aanwezigen en leden, vaststellen quorum
Aanstelling stemopnemers (2)
Goedkeuring verslag AV januari 2019
Werkings- en Financieelverslag 2019
Ontlasting Bestuursorgaan door rekeningtoezichthouders
Aanstelling rekeningtoezichthouders
Kwijting van de bestuurders
Statutaire benoemingen en ontslagen bestuursorgaan
Actieplan en begroting 2020
Werkings- en financieelverslag Tapawingo vzw - kwijting van de bestuurders
Varia
Sluiting AV

De beraadslagingen en stemmingen zijn geopend om 11h00.
2. Aanstelling stemopnemers
2 stemopnemers aangesteld: Pascale Renders, Patricia Van Dessel
Welkomswoord
Welkomswoord aan leden door voorzitter Kristof Van Dongen.
Afscheid dierbaren
We houden een minuut stilte voor mama “Jetje” en Rik Bogaerts waarvan we in 2019 afscheid
moesten nemen.
Toekomst verzekerd
Er werden weer heel wat kindjes geboren: Charlie, Tess, Felix, Bill, Cas & Marit. Proficiat!

3. Goedkeuring verslag AV januari 2019
Het verslag van de AV 27/01/19 wordt goedgekeurd.
4. Werkings- en financieelverslag 2019
Werkingsverslag 2019 – Ditjes & Datjes
- 1000x DANK aan al onze HELDEN - Kristof richt een dankwoord aan alle vrijwilligers van
Lange Wapper; zonder vrijwilligers is er geen scouting. Hij roept tevens op om samen nieuwe
vrijwilligers aan te trekken en deze op onze scoutsbasis warm te onthalen en welkom te laten
voelen.
-

Ook het voorbije jaar heeft de VKLW getracht als een goede huisvader zijn eigendommen te
beheren.

-

VKLW ondersteunt de Actieve Beweging met raad en daad waar nodig. Ondermeer op
Scheepsraden met eenheidsleiding, bij het nautisch Project “Armada”, bij verhuur van lokalen.

-

Er werd door de VKLW tevens ingezet op bijscholing en kennisvergaring:
o

inzake vrijwilligerswerking via vzw vrijwilligerswerkwerkt – zie https://
vrijwilligerswerkwerkt.be/

o

door de oprichting van Tapawingo werd er veel boekhoudkundige kennis verworven

o

rennovatie-expertise; tijdens Novastoshnah deed VKLW heel wat beroep op
professionele firma’s maar er werd ook heel wat uitgevoerd en expertise opgedaan
door vrijwilligers in huis.

-

VKLW verwelkomt een nieuwe bevriende partner nl. het Koninklijk Gallois Genootschap en
werd door hen financieel ondersteund.

-

De VKLW mag zich een bevoorrecht partner noemen van: RYCB, KLYC,VVW, LMB-BML,
BEATRIJS vzw, BRITISH LEGION, vrienden van het scheepvaartmuseum, vzw der vzw’s,
Gallois

-

Verder ook: netwerking, bloemenhuldes oa ‘Dag der Zeelieden’,Cromwelltank & 11/11, maar
ook plezante recepties en minder plezante recepties.

-

Highlights activiteiten en fundraising:
o

Lange wapper kwis 28/3 – Ontbijttafel – zomer BBQ

o

Koninklijk Gallois Genootschap (zie boven)

o

SMIT vzw ondersteunt normaal jaarlijks € 5.000, maar dit werd al 2 jaar op rij
verhoogd naar € 10.000

o

Er is een zeer vlotte samenwerking met de Jeugddienst district Antwerpen
waarvan heel wat financiële steun kwam; zij ervaren dat de centen goed
geïnvesteerd worden.

o

Vzw Beatrijs werd ontbonden. De ontbinding van de vzw bracht € 6500 met zich
mee en werd geschonken aan Lange Wapper.

o

ZAS verkreeg een legaat waarvan een deel vrijgemaakt wordt waarop ander
verenigingen kunnen intekenen (mits criteria) voor een toelage.

Ontzettend veel dank van onze voorzitter naar alle initiatieven en financiele ondersteuning
aan de vereniging. D.A.N.K. U... Dank U!
-

Finalisering oprichting Tapawingo

-

Om orde & netheid in de lokalen te bevorderen werd er een kleurencodering aangebracht om
duidelijk te zien welk materiaal bij welk lokaal hoort. Hierbij nog een warme oproep tot nog
betere samenwerking hierrond.

-

Aandachtsthema’s Diversiteit en Ecologisch bewustzijn

-

o

Genderneutrale toiletten

o

60 jaar portie gemengd in het Toplichtje

o

Verlagen financiële drempels (SOM): Scouting is soms niet goedkoop. Er kan
hiervoor beroep gedaan worden op het ‘SOM’ fonds van FOS.

o

Samenwerking met de Special Olympics 2020 welke in Antwerpen zullen
plaatsvinden. Zeilsport zal plaatsvinden op het Galgenweel en de Belgische en
Oostenrijkse ploegen zullen overnachten op de basis. Vzw VKLW en seniors
zullen deze grootse sportactiviteit mee ondersteunen.

o

Plaatsing groendak en regenwatertank

o

Stop van plastic rietjes, herbruikbare bekers en betaal jetons

We beschikken over een groot aantal HAPPY vaste partners en bewoners:
o

CVO, Horeca Forma Vlaanderen vzw, AXXON

o

+ nieuwe partners: Special Olympics en JEPPA Sports

-

Uitbating Meermin = vaste financiele waarde

-

In 2020 BOUWEN aan die nieuwe THUIS: de renovatiewerken die aantal jaren in beslag
namen gaven een deuk aan het thuisgevoel. Het laatste jaar is dit terug in opwaartse beweging.

Werkingsverslag 2019 – Project Armada
Project Armada: de vloot van Lange Wapper is aan vernieuwing. Er moet een visie, plan komen
om te zorgen voor de geleidelijke vervanging (op maat van de eenheid) van deze boten. Er werd
door de varende takken en eenheidsleiding een grote denkoefening gedaan. Het team heeft dit
fantastisch gedaan. De visie is er maar om dit werkelijkheid te maken moeten er centen gevonden
worden. Er zal hard voor gewerkt moeten worden. VKLW richtte hiervoor het Armadafonds op ter
ondersteuning.
Werkingsverslag 2019 – Novastoshnah, Novagreen & NovaJunior
- Novastoshnah: Kristof toont de foto’s van het officiele openingsweekend.
-

Novagreen: Ontmantelen oude kantine, Speelveld, Terras

-

NovaJunior: een nieuw lokaal voor de juniors.

Financieel verslag 2019 (zie bijlage A)
Toelichting door Penningmeester Jurgen Van Bylen:

1. In/uit rekening
2. Resultaatrekening
3. Balans
Het financiële verslag (zie bijlage A) wordt door de AV unaniem goedgekeurd.

5. Ontlasting Bestuursorgaan door rekeningtoezichthouders
De financiële toezichthouders, Lutgart Van Heesvelde en Marcel Vernieuwe, geven ontlasting aan
de penningmeester voor dit financieel verslag.
6. Aanstelling rekeningtoezichthouders
Voor 2020 worden opnieuw Lutgart Van Heesvelde en Marcel Vernieuwe aangesteld als
toezichthouders.
7. Kwijting van de bestuurders
De AV verleent kwijting aan de bestuurders.
8. Statutaire benoemingen en ontslagen bestuursorgaan
Volgend lid is ontslagnemend en stelt zich niet herverkiesbaar:
•

Sabine Reymenants – raadgevend lid

Volgend lid is herverkiesbaar:
•

Rudi Rosseel – gedelegeerd bestuurder, unaniem herverkozen

9. Actieplan en Begroting 2o20
5 ANKERS
1. VERSTERKEN VRIJWILLIGERSWERKING & BELEID
2. NOVAJUNIOR
3. NAUTISCH: DEFI - ARMADA
4. ECOLOGISCH BEWUSTZIJN (ENERGIE)
5. FUNDRAISING
Toelichting begroting 2020 door Penningmeester Jurgen Van Bylen. Geen vragen.
10. Werkings- en financieelverslag vzw Tapawingo – Kwijting door AV
Werkingsverslag 2019
- 2019 oprichtingsjaar; veel opzoekwerk en ontzettend veel werk verzet.
-

Uitbating en verhuur Meermin is core business.

-

Verhuurteam opgesteld welke huurders ontvangt, verbruikte dranken telt en reservaties
opvolgt.

Financieelverslag 2019 (zie bijlage B)
Toelichting door Penningmeester Jurgen Van Bylen.
-

-

Financiën Tapawingo:
o

Opening rekening KBC

o

elektronisch betalen werd ingevoerd

o

Btw-plichtig is het meest interessant daardoor aanpassing drankprijzen

o

Er wordt samengewerkt met een boekhoudkantoor omdat dit complexe materie is. Er
is een zeer goede communicatie met het kantoor.

Financieel verslag (zie bijlage B) wordt unaniem goedgekeurd.

Kwijting aan bestuurders
De AV verleent kwijting aan de bestuurders.
Actieplan 2020
- Finalisatie oprichting adhv. gebruiksovereenkomst tussen Tapawingo vzw en VKLW.
-

Uitbating Meermin

-

Geplande investeringen 2020
o

Afwerking terras

o

Aankoop koeling keuken

o

Verfraaiing keuken

o

DAB+ radio

11. Varia
Geen varia.
12. Sluiting AV
De voorzitter sluit de algemene vergadering om 13h00.
Gelezen en goedgekeurd,

Voorzitter
Kristof Van Dongen

Bijlage A: financieel verslag vzw VKLW
Bijlage B: financieel verslag en begroting vzw Tapawingo

Secretaris
Katelijne Kerstens

