Verslag Raad van Bestuur 14/11/2017 om 10u
Secretariaat WSVL, Industrielaan 11 in Maldegem
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Herman Valenberghs, Willy Moeskops, Jos
Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandeweghe, Rik Bulckaen, Roel Soors
(verslag)
Verontschuldigd: Johan Molenberghs, Diana Dens
Agenda:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en verontschuldigd Johan en Diana.
2. Aanvaarden van verslagen + vooraf ingediende opmerkingen
•

Aanvaarden verslag dd 17/10/2017
Opmerkingen lid -RvB:
° Slag om Landen: in het verslag van het DB zou staan dat deze aanvaard werd. Dit
moet voorlopig aanvaard zijn. Later werd deze club aanvaard op de RvB.
° Scannen lidkaarten, op dit moment kunnen we de clubs niet verplichten om te
scannen. De leden moeten hun lidkaart tonen om de korting te krijgen. Zelfs als er
niet gescand wordt moeten ze de lidkaart tonen om een korting te bekomen. Als de
lidkaart niet getoond wordt moet men inschrijven als niet-lid. Op de lidkaarten 2018
staan privacyregels vermeld.
° Decathlon besteed een aanzienlijk bedrag van de totale sponsordeal , aan de app.
Reis Kappl: er zijn verschillende gesprekken geweest met alle partijen. Tegen
volgende RvB zal er een besluit geformuleerd worden.
We zouden best een poule maken van reisbegeleider die een vorm van opleiding
gekregen hebben. Ze moeten weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en maken
achteraf een evaluatie. Welke inschaling moet een reisbegeleider hebben? Initiator of
wandelbegeleider? Moet verder uitgewerkt worden.
Reis Kos: iedere dag was er een dubbele wandeling voorzien. Oorzaak, een gemengd
publiek, personen aanwezig die dit ingeschat hadden als strandvakantie. Te pittige
wandelingen voor hen. Bezinnen over de beschrijving van de reizen, propageren als
wandelvakanties.
Alle communicatie van Mare Tours zal in de toekomst via RvB-lid verlopen. Dit is
duidelijk afgesproken met Mare Tours. Als er zaken moeten voorbereid worden voor
een bepaalde vakantie zal steeds het RvB-lid hiervan ingelicht moeten worden.
Het charter ivm vroeg starters werd opgestuurd naar de RBK’s en werd in sommige
regio’s al besproken.
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Visieweekend Houffalize: Om betrokkenheid te creëren werden ook de 5 voorzitters
van de RBK’s uitgenodigd. Het beleidsplan moet ook in de regio’s gedragen worden. In
het RBK moet men ook nadenken over groei en innovatie.
De voorzitter van de Witloofstappers heeft beslist dat hij wil fungeren als API
(Aanspreekpunt Integriteit) van de Ethische commissie van WSVL. Dit mag zo
doorgegeven worden aan Sport Vlaanderen.
Club Amelberga Zandhoven heeft wel gescand tot einde maar gebruikte de
scanuitslag als definitieve uitslag. Er werd geen deelnemerslijst opgemaakt aan de
hand van de inschrijfkaarten.
•

RBK verslagen
West-Vlaanderen: wandelclub Ruislede organiseert de regionale wandeling.
Graag op ieder verslag het logo van WSVL gebruiken. De federatie bezorgt een Wordsjabloon aan de secretarissen.
RBK werkvergadering Antwerpen, hoe zit het met de kilometervergoedingen. Enkel
bestuursleden? De vraag over vergoeding bereikt ons steeds vaker. We zullen ons
hierover moeten bezinnen. Blijft het op termijn haalbaar om alle
kilometervergoedingen binnen de RBK’s uit te betalen? Samen met de aanpassingen
van het HR zal er werk gemaakt moeten worden van een nieuw vergoedingssysteem.
Er volgde een gezonde brainstorm met zonder besluiten hierin te nemen. Wie werkt
tegen volgende keer een voorstel uit?

3. Financieel verslag
• Financieel september
De interne balans werd overlopen. RBK-rekeningen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen
hebben een groter bedrag op de rekening owv eigen organisaties. De huurwaarborg
is in orde gebracht. Het aankoopboek september, nieuwjaarsviering Vlaams- Brabant
bedrag van 5846 euro? Is dit al betaald? Na telefonische navraag blijkt een gedeelte
van dit bedrag als voorschot betaald te zijn.
•

DAS beurs
De provincie stortte het geld van de DAS-beurs op de WSVL rekening. Dit bedrag
bestond uit kilometervergoeding en een forfaitair bedrag per vrijwilliger per sessie.
Ontvangen de vrijwilligers nog dit forfaitair bedrag. Er werden nog nooit
vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd door WSVL. De effectieve kilometers zullen
uitbetaald worden door de federatie. Dit is een goed voorbeeld waarom SBB zegt dat
er beter geen aparte rekeningen zijn. De penningmeester blijft verantwoordelijk voor
al deze rekeningen en onderneemt de nodig stappen om te kijken wat mogelijk is
voor een tegemoetkoming van de vrijwilligers.

•

RBK West-Vl., huur busjes
RBK West –Vlaanderen zal een opleiding Route You volgen in Gent en op deze locatie
een RBK vergadering inplannen. Ze brengen verslag uit van de workshop of dit
interessant kan zijn om in te plannen op een regiovergadering of AV? De RvB gaat
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akkoord met de huur, de kosten zijn minder dan de verplaatsingsvergoedingen naar
een RBK vergadering.
4. Wandelclubs
• Op Stap Zwalm
De clubvoorzitter liet weten dat voor hem alle discussies verleden tijd zijn maar 1
persoon in persona non grata.
Gisteren ontvingen we een publiciteit van Op stap Zwalm dat ze op 23/12/2017 een
tocht zullen organiseren. Het logo van WSVL werd nergens opgenomen. Deze
organisatie moet aangevraagd worden als een bijkomende tocht.
•

Birre Camper Friends
Luc informeerde naar hun drijfveer. Wandelen, zoektochten en geocache. Nu 200
leden verspreid over Europa. 15 à 20 treffen elkaar wekelijks. Ze willen erkend
worden, ze werden aanvaard door de gemeentelijke sportraad. Luc maakt een
afspraak en bekijkt wie meegaat uit Vlaams-Brabant.

•

Zombietrail
Op hun eerste organisatie 1324 deelnemers Ze willen enkel organiseren en
vermelding in de kalender. Zelf is hij lid van de Warden Oom Stappers. Het is een
mogelijkheid dat de Warden Oom stappers een bijkomende tocht aanvragen, ze
dragen dan wel de verantwoordelijkheid.

•

Hoekske Hamme, ivm Wuitensmarsen. Volgende week zal er een beslissing genomen
worden of toerisme Hamme aansluit als club en de Wuitensmarsen overneemt van
het Hoekske Hamme.

•

Izemberevrienden
Einde verhaal. Beide tochten werden door de club geannuleerd. Consequentie, 250
euro per tocht.

5. Beleidsplan
• Promotie – Dodentocht
Zouden we naar analogie met de 4daagse van Nijmegen geen rustplaats kunnen
voorzien enkel toegankelijk voor leden? Het moet een exclusiviteit zijn, andere
moeten jaloers zijn. Het is een goed voorstel maar maak eerst een afspraak met de
Dodentocht en toets af wat mogelijk is.
•

Kalender
Op 01/12 zal de kalendercommissie samenkomen. Hier zullen de nieuwe
kalenderverantwoordelijke de nodige uitleg ontvangen. Voorts wordt er gewerkt aan
de meerjarenkalender.

•

Kwartaalstatistieken (incl. Magazine)
Gezien de publiciteit in het magazine zou men verwachten dat dit een nul operatie is.
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Wat zijn de tarieven van de pubs, voor clubs en externen. De clubs ontvangen deze
jaarlijks in een clubinfo.
Het boekje mag gezien worden. Het wordt wel degelijk gelezen. Iedere federatie
heeft een ledenblad, het ledenblad is het enige communicatiemiddel waarmee we
alle leden bereiken. De kosten, portkosten kunnen we niet onderuit.
Kunnen we de publieke verslagen niet opnemen in het magazine? Iedere club
ontvangt deze via de clubinfo en ze zijn beschikbaar op de website. Clubbestuurders
die niet over internet beschikken kunnen terecht bij hun medebestuurders. Iedere
club beschikt over een geldig emailadres.
Hoe zit het eigenlijk met standhouders op evenementen van WSVL. Vlaanderen
Wandelt is een organisatie van WSVL, de standhouders worden door ons
aangesproken en wij ontvangen de inkomsten. Op de regionale wandelingen staan
ook standen van WSVL. De clubs zorgen zelf soms ook voor standhouders.
6. Ingebrachte agendapunten
• Vergaderlocatie RvB
Zouden we niet beter op zoek gaan naar een vergaderlocatie die goed bereikbaar is
met het openbaarvervoer? De voor-en nadelen werden afgewogen. De huidige
locaties blijven behouden.
•

Planning vergaderdata RvB
Datums DB, RvB, Regiovergaderingen, AV werden ingetekend op de jaarkalender.
Tegen volgende keer kunnen opmerkingen doorgegeven worden.

•

Samenstelling RvB 2019
In navolging van vorige RvB werd dit punt opnieuw besproken. Uit hoeveel personen
moet de RvB bestaan in 2019, 11 of 13? Een voorwaarde blijft een gewaarborgde
regionale verankering. Het huidige aantal, 13, is een gevolg van de fusie. 11 personen
werkt iets gemakkelijker, compacter, dynamischer. De RvB besliste dat de RvB uit 11
personen zal bestaan na de verkiezingen in 2019. Rekening mee houden bij de
aanpassingen in het HR.

•

Visieweekend Houffalize
Werd reeds besproken bij de opmerking op het vorige verslag. Deze week ontvangt u
nog het beleidsplan met bijlagen.

•

Gedragscode RBK
Alle RBK leden hebben de gedragscode getekend. Nu aan de RBK vergaderingen ook
de regiovertegenwoordigers deelnemen zouden best ook de
regiovertegenwoordigers dit document tekenen.

•

Sanctiebeleid
In het HR staat er een sanctiecommissie beschreven, hier moet invulling aan gegeven
worden. Wordt bekeken bij de aanpassingen in het HR.
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Bestaat er geen mogelijkheid dat leden de tochten gratis online kunnen bekijken, en
niet-leden op een of andere manier moeten betalen? Vergelijk het met een online
krant? Leden zouden ook meer voordeel moeten hebben op het inschrijfgeld bij de
wandelclubs.
•

Naamkaartjes
Wie wenst er nieuwe naamkaartjes? De 5 nieuwe bestuursleden willen allen
naamkaartjes. Best ook voor de 5 voorzitters van het RBK ook naamkaartjes voorzien.

•

World Clean-up 15/09/2018
De RvB gaat niet op de uitnodiging.

•

Walk-on 2018 + 2019
In 2018 zijn er een 30-tal clubs betrokken. Begin december krijgen ze de nodige
informatie betreft 2018. Hier moet best ook al werk gemaakt worden van een visie
voor de komende jaren. Niet achter de feiten aanhollen maar nu al plannen naar
2019 toe.,
Op dit moment komt de boodschap van Walkon niet over bij heel veel clubs. De
boodschap maatschappelijke komt ook bij de wandelaar niet aan. Het heeft geen
meerwaarde voor de wandelaar. De clubs plaatsten stand waar deze niet tot zijn
recht komt. Er moet een serieuze evaluatie komen. Wat beogen wij? Het moet
duidelijk zijn waarvoor Walkon staat. Walkon van wie is dit? Iedereen ziet dit als
Vayamundo. Zelf de Extreme Challenge wordt nu al in een naam genoemd met
Vayamundo. Hoe gaan wij erin slagen om de 200.000 leden van Vayamundo te
bereiken? We moeten zelf initiatief nemen en hiervoor budget uittrekken.
De Zomervibes in Houffalize zijn wel goed geweest. Er is een meerwaarde geweest
van de verblijfswaarden tot soms 200 procent. Eerste jaar was er geen communicatie
dit jaar waren de wandelingen een groot succes. Ook kinderwandeling tot 70
deelnemers. Nu moeten we er nog in slagen om meer leden te werven op deze
activiteiten.

Tafelronde:

Regionale wandeldagen stickers. Het contract van de regionale wandeldagen zal
aangepast worden. WSVL voorziet een budget, dat overeenkomt met de prijs van
2500 stickers, voor de druk van stickers. Willen de organiserende clubs meer of een
ander formaat van sticker worden de kosten gedragen door de club.
Een RvB-lid laat weten dat de procedure (opmaak agenda RvB) die in mei werd
goedgekeurd niet strookt met wat staat beschreven in het HR. In april werd het HR
goedgekeurd en in mei beslist de RvB hiervan af te wijken. Kan dit zomaar? Het HR
wordt zo snel mogelijk aangepast. Iedereen weet hoe het vorige HR erdoor gedrukt
werd. Geef de nieuwe mensen in de RvB de tijd om zaken aan te pakken. Het RvB-lidy
gaat hiermee akkoord en apprecieert de opstelling van de nieuwe bestuurders.
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Vlaanderen Wandelt Brasschaat, wie fungeert als organisator? De Noordergauw
Brasschaat is op papier de organisator maar heeft niet genoeg manschappen. Het
RBK Antwerpen staat mee in voor de organisatie.
Ingrid C. heeft een mail gezonden naar de clubs die nog niet gescand hebben en dit
jaar nog een tocht hebben. En dit met de vraag of ze al dan niet willen scannen. De
offline module zal eerstdaags opgeleverd worden. Er wordt een nieuwe handleiding
geschreven en de clubs zullen dit jaar nog uitgenodigd worden om hun computers te
laten aanpassen. Daarnaast zullen er best nog sessies voorzien worden voor aanvang
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