Verslag Raad van Bestuur 15/06/2017 om 10u
Secretariaat WSVL, Industrielaan 11 in Maldegem
Welkom aan: Jef Joosten, Johan Molenberghs, Fons Leys, Diana Dens, Eduard Van Hissenhoven, Willy
Moeskops, Herman Valenberghs, Paul De Brauwer, Hugo Loosen
Verontschuldigd: Frans Smets, Eddy Vanneste, Gilbert Voesterzoons

Leidinggevenden: Roel Soors (verslag)
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
2. Aanvaarden van verslagen + vooraf ingediende opmerkingen
•

Aanvaarden verslag dd 16/05/2017

HR: Welk HR moeten de clubs volgen? De versie april.
Geschil Diepenbeek -Gruitrode en de consequenties. Jef Blokken neemt ontslag en we
ontvingen een klacht van Gruitrode.
Verslag werd goedgekeurd.
3. Financieel verslag
Wegens de procedure die vorige RvB werd goedgekeurd zal het financiële mei in juli
besproken worden.
4. Wandelclubs
• Drevetrotters Zonnebeke
Hier hebben we een aangetekend schrijven voor ontslag van ontvangen. Dit was een
unanieme beslissing van hun AV. De Algemene Vergadering besliste dat de gelden
gaan naar Kom op Tegen Kanker. Dit moet terug te vinden zijn in de notulen van hun
laatste vergadering. Nadien was er een vergadering tussen mensen RBK en leden van
de Drevetrotters. Als leden willen verder werken wordt dit een nieuwe club.
Nieuwe naam: Drevestappers Zonnebeke 5542
Ze nemen in 2017 de twee resterende tochten van de Drevetrotters over. In 2018
zullen ze 6 tochten organiseren. De RvB gaat akkoord met deze beslissing.
Er zal vanuit WSVL een schrijven gebeuren naar de ex-leden van de Drevetrotters met
de melding dat er een doorstart zal zijn. De leden van de Drevetrotters zijn
administratief in orde voor de rest van het jaar. De Drevestappers moeten 20 leden
doorgeven om administratief in orde te zijn. We zullen een startpakket aanleveren.
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•

Volgende clubs melden ontslag:
KVG Ieper - Leopold I-stappers - Pasar Zulte

•

Sabbat jaar : Bell wandelclub - Olympic stappers

•

Bij de Reynaertstappers zouden er bestuursproblemen zijn maar deze club is niet met
stoppen bedreigd. Bij de Anjertrippers en de Trotters zijn de problemen opgelost.

•

Regionale Wandeldag Limburg: vraag binnen RBK naar opvolging. Er wordt vandaag
een mail gestuurd naar alle Limburgse clubs met de vraag wie deze organisatie op
zich wil nemen.

•

Wekelijks krijgen we vragen van organisatoren hoe kunnen we in de kalender komen?
Hoe gaan we dit in de toekomst aanpakken? De huidige bundel “wandelaanbieder” is
te zwaar voor deze organisaties. Beter is persoonlijk contact opnemen wat de juiste
intenties zijn.
Hier moet grondig over nagedacht worden om hier een deftig medium rond uit te
werken. Ook naar praktische aard. Kan dit via het huidige platform?

•

Hoe kunnen we de clubs ondersteunen die denken aan afhaken. RBK moet contact
opnemen met de club. Als er een melding van een club in problemen toekomt op het
secretariaat gelieve dit per direct door te sturen naar DB@wandelsport.be. Eddy
zorgt voor de verdere afhandeling.

5. Externe communicatie
Visie op marketing uitwerken.
Voorstel om de kaarten van de niet-leden verzamelen en deze onmiddellijk een mail sturen.
Als er vast gesteld wordt dat deze drie maal gewandeld hebben een gratis lidmaatschap
geven. Jaar daarop betalend.
Is het niet nuttig om eens een workshop te laten geven door Jo DeBock voor de RvB, RbK en
personeel. Gewoon om nieuwe ideeën binnen onze kringen te krijgen. Dit voorstel mag
verder uitgewerkt worden. Jef doet het nodige.
Wandelapp: na de aangepaste offerte kan de app verder uitgewerkt worden. Decathlon
toonde reeds interesse om zich te koppelen aan onze app. IVV werkt ook aan een wandelapp
met de wandelkalender van Europa. Daarnaast heeft IVV ook interesse rond de applicatie
scannen op tochten. Er wordt een workshop georganiseerd naar IVV toe.
WIB: 4000 stuks minder bestellen, er wordt een nieuwe offerte opgevraagd maar we trachten
de prijs te handhaven naar de clubs. De bereikbaarheid wordt terug opgenomen. Graag de
besturen RBK opnemen in de WiB. De AV is op 30/09 kan het nieuwe bestuur nog opgenomen
worden in de WiB?
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6. Beleidsplan
Sport: We ontvingen een offerte voor de nieuwe offline module. De nieuwe module werd
getoond aan Ingrid en Annelies. Ze waren tevreden over de inhoud. Er kon nog over de prijs
van de offerte onderhandeld worden. Roel neemt hiervoor contact met Danny. De RvB geeft
alvast groen licht om dit verder uit te werken. In de toekomst verschijnen de uitslagen
automatisch op de website. Er blijkt nog noodzaak te zijn aan opleidingen rond scannen. Deze
zullen georganiseerd worden in beide secretariaten.
Plage Préféré: Radio 2 zal zendtijd geven aan WSVL en dit voor personen die een unieke
prestatie geleverd hebben. Nathalie leverde twee geschikte personen aan, haar vraag kan ze
deze twee personen ontvangen. OK.
Promotie:
• Walk-on is gebaseerd op 5 doelstellingen, dit zijn ook de visiepunten van Vayamundo.
Dit neemt niet weg dat wij ons hieraan kunnen koppelen. Wat kan er beter in 2018?
Van 30 naar 50 wandelingen, aanwezigheid van WSVL op deze wandelingen. Vorm
van beoordeling op de organisatie zelf. Sommige clubs nemen het niet te nauw.
Voorstellen: emailadressen van individuelen laten verzamelen door vrijwilligers en
deze aanschrijven na een wandeling. Na drie deelnames een gratis lidmaatschap
toekennen.
In 2018 zal Walk-on verbonden worden met de opleiding van wandelcoaches. In 2019
kan er en samenwerking met Te Gek op poten gezet worden rond wandelen en
depressie. De opgeleide coaches kunnen dan geïntegreerd worden in dit verhaal.
Hierdoor zal de opleiding wandelbegeleider verder uitgewerkt moeten worden,
prioriteit geven.
De club zullen aangeschreven worden omtrent Walk-on 2018.
•

Subaru
In het kader van langeafstandswandeling zou Subaru als partner willen fungeren. Alle
langeafstandswandelingen zullen in een kalender gegoten worden om te verdelen op
promotionele activiteiten die een breder publiek trekken.

•

Diabetesliga
Hebben een event rond 75 jarig bestaan op 7 oktober. WSVL zal een stand bemannen
op dit evenement. Daarnaast zal er gezocht worden naar een
samenwerkingsovereenkomst en dit door de Diabetesliga te laten aansluiten als club
bij WSVL. Hiermee zouden we 20.000 leden kunnen rekruteren.

•

Klimaatzaak
Een wandelcriterium opzetten is geen mogelijkheid gezien we al het Walk-on
criterium hebben. Ze zouden wel een stand kunnen bemannen op deze wandelingen.
Naast een sensibiliseringscampagne in 2018 zou er eventueel gesproken kunnen
worden over de organisatie van een wandelevent.
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•

Coast Walk
Er was een vergadering met enkele kustclubs en leden RBK om de mogelijkheden van
de Coast Walk te bespreken. De clubs zouden de rustposten voor hun rekening
kunnen nemen steeds met een nevenactiviteit. De inkomsten van de start en
aankomst plaats zijn voor WSVL. De focus licht op nieuwe mensen. Timing: voorjaar
2019. Te wandelen afstand: 80-85km. Startuur 03.00-04.00u?

•

4 daagse van de ijzer
Stand WSVL op deze 4 dagen met een aantal acties naar leden en niet-leden. Vorig
jaar hadden we de photobooth. Kost 400 euro. Actie voor niet-leden: eerste 1000
personen die zich melden ontvangen een gratis Walking aan de stand. Actie leden:
eerste 1000 personen ontvangen een gadget. Dit zal opgenomen worden in de
communicatie van de 4daagse. De 4daagse zou een mailing kunnen sturen naar alle
voorinschrijvingen. Daarnaast krijgen we twee pagina’s in hun brochure. Personeel +
RBK bemannen de stand

•

Goed Gevoel beurs
Kostprijs 2000 euro. Welk concept gaan we hier uitwerken. Step-test en workshops
kunnen aangeboden worden. De beurs richt zich enkel op vrouwen. DB gaf eerder
een negatief advies. Volgens Stefaan is er vanuit Maretours en/of Vayamundo
interesse om hieraan deel te nemen. Als we misschien een stand kunnen delen
kunnen we de kosten drukken. Concreet voorstel uitwerken voordat hierop ingegaan
zal worden.

•

Vlaanderen Wandelt
Stad Roeselare mogelijke organisatie 2019 samen met de Colliemolen. Willen
afstappen van exclusiviteit en zouden alles rond logistiek op zich nemen.
Sportfunctionaris en Dienst Toerisme kunnen ingeschakeld worden. Hun vraag of het
budget voor promotie verhoogd kan worden zodat Radio 2 West-Vlaanderen, Blitz
magazine en krant van West-Vlaanderen ingeschakeld kan worden voor promotie.
Hier zal een budget vrijgemaakt worden van 5000 euro. De 1000 euro die de club
ontvangt voor regionale publiciteit vervalt. Voor de organisatie van Ibis Puurs zal dit
ook het geval zijn.
Aanpak Vlaanderen Wandelt op termijn, een organisatie van WSVL, de club een
budget ter beschikking stellen voor het aanleveren van medewerkers, steden
aanschrijven voor logistieke ondersteuning? Allemaal open vragen die eens
besproken moeten worden op een volgende RvB.

•

Dodentocht
Er is een gesprek geweest met de organisatoren van de Dodentocht. Aan extra
publiciteit heeft deze organisatie niets. Er zijn wel andere
samenwerkingsmogelijkheden mogelijk. Betalende stand bij aankomst of
interessanter een bevoorradingszone WSVL met partner waarbij de partner in
producten voorziet die uitgedeeld kunnen worden. Bv. Spa Reine, Decathlon met
water en powerbars, …. Wordt verder uitgewerkt. Misschien kunnen we een rustpost
uitbaten enkel voor leden. Misschien doet dit alle niet-leden de ogen fronsen en zich
afvragen waar staat WSVL voor.
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•

De Warre
Het RBK gaat niet in op een samenwerking met deze locatie. Kan de federatie en de
Warre een evenement uitwerken? De gespreken verder zetten en kijken wat mogelijk
is tot opzet van een evenement.

•

Decathlon
Aan Decathlon werd de vraag gesteld om te particeperen in de app. Daarnaast werd
er gesproken over interesse partnership wandelbeurs ter waarde van 10.000 euro.

•

Wandelbeurs
Er werd een mailing uitgestuurd naar eventuele partners met de peiling naar
interesse. 24 reacties ontvangen van verschillend allooi. Met enige inspanning
moeten we dit kunnen verdubbelen. Hiermee zijn de kosten van de beurs gedekt.
Welke locatie en datum: 29 + 30 september 2018 Nekkerhal. De RvB geeft de
goedkeuring om deze beurs te organiseren. Is er een mogelijkheid om de AV daar te
houden? Graag regelmatige terugkoppeling naar bestuur.

Administratie:
De nodige documenten zijn op de website geplaatst, formulier kandidatuurstelling,
gedragscode, infonota verkiezingen. Op de regiovergadering komen de 25 verkozenen
samen en wordt een RBK samengesteld. Diezelfde avond wordt nog gevraagd wie zich
kandidaat stelt voor de RvB zodat de nodige handtekeningen kunnen verzameld worden.
Limburg en Oost-Vlaanderen moet nog doorgeven wie uittredend is en/of herverkiesbaar
is.
Praktische aanpak telbureau: de vergadering openen met wie wil zetelen in stembureau.
Dit kunnen geen personen zijn de op de kieslijst staan.
7. Ingebrachte agendapunten
• Locatie RvB
Voorstel/vraag moet het in de twee secretariaten zijn of op een centrale plaats? We
behouden het zoals het is.
•

Gedragscode RvB
Op de laatste personeelsvergadering is er commotie geweest rond 1 secretariaat. Dit
omdat er verteld werd dat het zeker was dat we naar 1 secretariaat gaan en er
thuiswerk mogelijk was, … . In de visiegroep werd gesproken over
voorstellen/matrixen, … zonder beslissingen. Het uitbrengen van dergelijke
informatie druist tegen de gedragscode.

•

Ethische commissie
Naar aanleiding van de commotie binnen de Judofederatie zal er vanuit Sport
Vlaanderen verplichtingen opgelegd worden voor sportfederaties. We hebben
misschien een commissie op papier maar zonder invulling.
Wie zal hierin zetelen. Kan RvB of personeel zijn? Moet hier een arts in zetelen?
Tegen de volgende RvB verwachten we concrete stappen om ons in orde te stellen
met het decreet. Volgen verder op. Eddy en Hugo en Paul.
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•

Wandelreizen naar aanleiding verslag RvA
Mare-tours organiseert voor ons reizen in een jaarprogramma met een begeleider
van WSVL. We ontvangen hiervoor inkomsten. Er bestaat de mogelijkheid dat clubs
ook via Maretours reizen kunnen inrichten. Hoe zit het met verzekering en
verantwoordelijkheid? Als een club zelf de gelden int, zijn ze ook verantwoordelijk
voor wat er gebeurt. Als er klachten zijn over bussen, kamers,… Als er schade is, is de
club verantwoordelijk. Als je een reisagentschap onder de arm neemt sta je hier los
van.
Folder over Kapplreis, inlichten bij Johan, betalingen via Lindecars. Alles is sinds deze
week overgedragen naar Maretours.

•

Personeelsbeleid
Ann zal op 1 augustus opnieuw haar taken opnemen als coördinator van de cel
administratie. Ze had graag een afspraak gemaakt om in juli een dag naar Maldegem
te komen om een zicht te krijgen op de stand van zaken. Ze heeft nog al haar
verlofdagen staan bij terugkomst. Bestaat de mogelijkheid om verlofdagen (8) over te
dragen naar 2018? Met termijnbeperking. Wordt goedgekeurd door de RvB. De
functie als leidinggevende zal Ann niet meer opnemen. Roel zal deze rol verder op
zich nemen. Er moet wel herbekeken worden welke taken overgedragen kunnen
worden.
Fons heeft de financieel verantwoordelijke ingelicht over het behandelen van
onkostennota’s. De penningmeester heeft hier de eindverantwoordelijkheid. De
financieel verantwoordelijke richt zich bij problemen tot hem. Onkostennota’s
moeten confidentieel behandelt worden.
We ontvingen een open sollicitatie van Jolien. We zijn tevreden van haar werk maar
gezien de financiële middelen kunnen we haar geen contract aanbieden. Ze zal de
afgesproken termijn, tot en met 24/08/2018, kunnen uitdoen. Daarnaast zullen we
bekijken of er mogelijkheden zijn om op zelfstandige basis ingeschakeld te worden.

•

Hassoprint
Expert vraagt hoe zit het met de onderhandelingen? De advocaat was niet zo te
vinden om de platen aan elkaar te lijmen. Een financiële oplossing lijkt de beste
oplossing. Hassoprint had beloofd om platen aan te leveren die verlijmd waren. We
moeten weer vaststellen dat hij zijn afspraken niet nakomt. Hierop stellen we voor
om 1/3 van de factuur te betalen. De RvB verklaart zich akkoord met deze werkwijze..

•
•

Verwerking medewerkers in uitslag 2018.
De medewerkers zullen in 2018 opgenomen worden in de uitslag zonder dat er
taxatie op betaald moet worden.
Vanuit RBK Limburg kwam de vraag of het niet mogelijk is om de lidkaarten vroeger
aan te leveren. De lidkaarten zullen verdeeld worden met de Walkings. Moesten ze
vroeger beschikbaar zijn kunnen deze reeds afgehaald worden op het secretariaat.

•

Willy Moeskops kan de volgende 2 vergaderingen niet aanwezig zijn.
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