Verslag
Algemene Vergadering
WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
Zaterdag 25 maart 2017
Zaal Flandria te STEENHUFFEL om 10u00

Aanwezige leden:
Bauwens Ronald, Bernaets Luc, Cools Roland, Cox Roland, Cremers Paul,
Darragas Willy, De Bisschop Jos, De Brauwer Paul, De Corte Patrick, De Croix
Patrick, De Cuyper Joël, De Schuyter Roger, Deflem Frans, Demuynck Walter,
Dens Diana, Devriendt Rudy, Dierckx Johan, Dusart Marc, Galmart Ivan, Geboers
Piet, Geleyn Francky, Goeminne Claudine, Goossens Michel, Guilliams Ives,
Heuten Maurice, Hostens Lievin, Jongbloet Jacques, Joosten Jozef, Keupers
André,Laporte Maurice, Leys Alfons, Lievens Erik, Malengier Frans, Marissen Jaak,
Martens Kurt, Mertens Josy, Moeskops Willy, Nevelsteen Reinilda, Noens Theo, Ost
Patricia, Peters Louis, Pouillon Willy, Pues Rene, Quirijnen Jos, Scheirlinck Diana,
Schouteden Lambert, Selleslagh Anne-Marie, Smets Frans, Stassen Roger, Stuyts
Joseph, Taelman Luc, Timmermans Joseph, Tollet Alex, Valenberghs Herman, Van
Bastelaer Guido, Van Bavel Jos, Van de Vondel Frans, Van Hissenhoven Eduard,
Van Melkebeek Chris, Van Roey Patrick, Van Schil Jan, Vancauwenberghe Marnix,
Vandenbroucke Gerda, Vandenweghe Marleen, Vandepitte Stefaan, Vandergunst
Ronald, Vandeweghe Dirk, Vandezande François, Vanneste Delfine, Vanneste
Eddy, Vanoppen Walter, Vanspauwen Ronnie, Verleye Michel, Verriest Jean-Pierre,
Voesterzoons Gilbert, Voets Eddy, Vrancken Viktor, Wachtelaer Luc, Warnez Ronny,
Weemaes Luc, Wittevrongel Ludwig, Vandebosch Georges.
Vertegenwoordigde leden met volmacht :
Banckaert Chantal, Broos Eddy, Bulckaen Rik, Clement Filip, Das Marcel, De Nys
Rudiger, De Schrijver Rudy, De Smedt Lieven, Debouck Frans, Denys Willy, Ferrest
Noël, Haegeman Johan, Janssens Ronny, Molenberghs Johan, Motmans Guy,
Persoons Yvan, Vanderheiden André, Verachtert Frans, Wesemael Henri.
Verontschuldigde leden:
Blokken Jozef, Brusten Jos, De Vlieger Frans, Derese Marc, Loosen Hugo, Sichien
Norbert, Velge Pierre.
Afwezig :
Vallons Theo, Van Assche Johan, Van Leuven Mark, Van Nieuwenhuyse Didier, Van
Thienen Joseph, Willems Jean.

Dagorde:

De Raad van Bestuur bepaalde volgende dagorde voor de Algemene Vergadering:
1. Welkomstwoord door de voorzitter
2. Bevestiging leden Algemene Vergadering
3. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 30/09/2016
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4. Financieel verslag
4.1. Toelichting en goedkeuring waarderingsregels
4.2. Toelichting door SBB van de balans- en resultatenrekening
4.3. Goedkeuring jaarrekening
4.4. Kwijting van de bestuurders
4.5. Financiële prognose/tendensen
4.6. Mededeling prijs lidgelden 2018-2020
5. Jaarverslag 2016 Wandelsport Vlaanderen vzw
6. Mededeling Raad van Bestuur
7. Slotwoord van de voorzitter

Voor de opening van de vergadering werden de aanwezigheden van de leden genoteerd
en de volmachten nagezien.
81 leden waren aanwezig en 19 vertegenwoordigd bij volmacht. Dit maakt een totaal 100
leden op een totaal van 114.
1. Welkom van de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom. Het is de eerste Algemene Vergadering in deze
nieuwe samenstelling zoals bepaalt in de fusieovereenkomst en het Huishoudelijk
Reglement. De voorzitter verontschuldigt een aantal personen.
Norbert Sichien heeft zijn ontslag als bestuurder en lid RBK Oost-Vlaanderen
aangevraagd. Dit ontslag moet nog behandeld worden door de Raad van Bestuur.
De vergadering wordt geïnformeerd dat Vayamundo en Maretours aanwezig zijn om
nader kennis te maken.
De volgorde van de te behandelen agendapunten wordt licht gewijzigd om Mevr.
Sylvia Thienpont van SBB zo vlug mogelijk vrij te maken.
2. Bevestiging Algemene Vergadering.
Gezien de nieuwe structuur van de Algemene Vergadering bij deze eerste
samenkomst werd aan de vergadering bevestiging gevraagd. Er werden geen
opmerkingen gegeven.
3. Financieel verslag.
De voorzitter verleent het woord aan Sylvia Thienpont, vertegenwoordigster van
SBB voor toelichting van de waarderingsregels, de balans en de
resultaatrekeningen van het boekjaar 2016.
3.1 Waarderingsregels.
Gezien we een nieuwe identiteit zijn dienen er ook nieuwe waarderingsregels
vastgelegd.
Er worden volgende bestemde fondsen voorgesteld:
 fonds voor sociaal passief: max. 1.000.000 EUR
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 fonds investeringen: max 400.000 EUR
 fonds evenementen: max 100.000 EUR
Hoe deze fondsen worden aangelegd, wordt omstandig beschreven in de
nota Samenvatting van de waarderingsregels, in bijlage 1.
WSVL is op dit gebied volledig in orde gezien wij de voorloper waren met de
fusie sedert 01/01/2016.
3.2 Balans en resultaatrekening.
In bijlage 2 is het volledige schema terug te vinden van de balans en
resultaatrekening. Hierbij enkele verduidelijkingen:
Vaste activa:
21000000 Ontwikkeling Website en clubportaal
28810000 huur waarborg secretariaat Maldegem-Hasselt
Vlottende activa:
34000000 waarde voorraad (magazijnen) op 31/12/2016
40000000 tegoeden van clubs
41300000 subsidie Sociale Maribel
Eigen vermogen:
geeft aan hoe rijk eigenlijk de federatie is
Schulden:
44000000 nog te betalen leveranciers
44400000 kosten nog te betalen uit 2016
45200000 bedrijfsvoorheffing op lonen personeel
Resultaatrekening:
We sluiten dus het boekjaar af met een positief bedrijfsresultaat van
om en bij de 219.000 EUR
Om af te sluiten geeft Sylvia nog een toelichting over onze liquiditeit en
solvabiliteit van onze federatie.
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de vereniging haar
betalingsverplichtingen kan voldoen op korte termijn. Met een current ratio
van 2,64 waar de norm 1 is én een quick ratio van 3,21 met een norm van
0,7 scoort Wandelsport Vlaanderen vzw hier zeer goed op.
LIQUIDITEIT (current ratio)
Norm 1:
Vlottende activa = 1.054.143,37 = 2,64
VVKT 398.301,10
LIQUIDITEIT (quick ratio)
Norm 0,7
Vlottende activa – overl. rek. = 992.849,98 = 3,21
VVKT- overlopende rek. 309.051,97
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het
balanstotaal. Het geeft de financiële gezondheid van de vereniging aan op
lange termijn. Met 67% waar de norm 33% is scoort Wandelsport Vlaanderen
vzw hier wederom zeer sterk.
SOLVABILITEIT
Eigen vermogen x 100 = 821.619,90 x 100 = 67 %
Balanstotaal 1.219.921,00
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3.3 Goedkeuring jaarrekeningen
De vergadering wordt gevraagd of zij instemmen met de jaarrekening.
Bij kaartopsteking waren er 99 ja-stemmen, 0 nee-stemmen en 1 onthouding
De jaarrekeningen zijn dus goedgekeurd.
3.4 Kwijting van de bestuurders voor het boekjaar 2016.
De vergadering wordt gevraagd of zij akkoord gaat voor de kwijting van de
bestuurders voor het boekjaar 2016.
Bij kaartopsteking waren er 99 ja-stemmen, 0 nee-stemmen en 1 onthouding.
De Heer Moeskops onthoudt zich omdat hij niet akkoord kan gaan dat de
bestuurders voor zichzelf kwijting kunnen geven. Hij wenste dat dit
opgenomen werd in het verslag.
De bestuurders worden dus ontlast voor het boekjaar 2016.
3.5 Financiële prognose/tendensen.
De penningmeester schetst zeer kort wat op de regiovergadering werd
gezegd. De subsidie-enveloppe van Sport Vlaanderen zal de komende jaren
verder afgekalfd worden. We moeten ons daarop voorbereiden. Het voorstel
bijdragen 2018 werd aan de regio-vergadering voorgelegd en goedgekeurd
(zie bijlage 4).
3.6 Evolutie lidgelden 2018-2020.
Een voorstel van de evolutie werd hier ook voorgelegd aan de
regiovergaderingen. Een besluit hieromtrent is nog niet genomen. We
wensen eerst de nieuwe subsidiebedragen van Sport Vlaanderen te kennen.

De Voorzitter geeft een pauze aan maar wil eerst nog het woord verlenen aan Maretours
om zich even voor te stellen.

4. Aanvaarding verslag Algemene Vergadering dd 30/09/2016.
Alle leden die deel uitmaakten van de Algemene Vergadering ontvingen het verslag.
Er kwamen geen opmerkingen binnen sedert verdeling van het verslag. De vraag
wordt nog eens gesteld aan de vergadering.
Geen opmerkingen.
Het verslag van de Algemene Vergadering van 30/09/2016 wordt dus goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2016 Wandelsport Vlaanderen vzw.
Het jaarverslag werd aan de leden overhandigd bij de ondertekening van de
aanwezigheidslijst. De niet aanwezige leden krijgen dit verslag nagestuurd.
Het jaarverslag omvat de bedenkingen van de secretaris over 2016 aangevuld met
een 10-tal cijfertabellen die de relevantie van de werking aantonen.
De secretaris overloopt de bemerkingen over werkjaar 2016. Zie document in
bijlage 3.
Bij afsluiting werkjaar 2016 (begin oktober 2016) hadden we 326 clubs. Wegens
clubs in ontslag zijn we op 01/01/2017 begonnen met 320 clubs.
Het ledenbestand werd tijdens ons eerste fusiejaar op peil gehouden: 60.799
clubleden en 539 federatieleden. In totaal 61.338.
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Een bijzondere vaststelling is dat we meer vrouwen tellen dan mannen.
We kenden een toetreding van 4.990 nieuwe leden wat dan ook inhoud dat we rond
de 5000 drop-out leden hebben. Een werkpunt voor de clubs.
De secretaris geeft aan dat in de tabel federatieleden 2016 per
provincie/woonplaats de berekende procenten niet juist zijn. De aanpassing van
het jaarverslag zal gebeuren en de verbeterde versie komt op de
website/clubportaal.
Wat het aantal deelnemers betreft konden we terugblikken op meer dan 1.500.000.
Per tocht zitten we aan een gemiddelde van 1.057 deelnemers per tocht opgedeeld
in 845 aangesloten leden en 198 individuelen. Dit betekent een mooie stijging van
individuelen.
6. Mededelingen Raad van Bestuur.
Op regiovergaderingen werd door Vlaams-Brabant de vraag gesteld of de
mogelijkheid opnieuw wordt geboden voor een tweede groepsaankoop van
scanners. De RvB gaat hiermee akkoord. De secretaris had een dag eerder contact
met de verkoper, die kon melden dat we de scanners aan dezelfde condities
konden krijgen als bij de eerste groepsaankoop.
De RBK's worden opgeroepen zo snel mogelijk een datum voor te stellen voor de
organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomsten 2018. Vanuit West-Vlaanderen kregen
we reeds de datum van 25/01/2018 voorgesteld.
De regio Antwerpen meldde voor de vergadering te opteren voor 23/01/2018. OostVlaanderen heeft al geïnformeerd maar de beslissing valt later.
Op 30/04/2017 komt de Vlaamse Wandeldag er aan. Er wordt opgeroepen hierop
sterk aanwezig te zijn.
Naamsverandering wandelclub uit Olen: De Rode Stappers (1061) wordt Olense
Pottenstappers.
Annulering tochten opgenomen in de Walking In Belgium:
➢ 09/04/2017 Marching Team 15° Wing (4045).Startplaats in de kazerne niet
mogelijk.
➢ 25/06/2017 Olympic Stappers (1020) organisatie Belgische
kampioenschappen wielrennen in de gemeente die eerst voorzien was in een
andere gemeente.
➢ 29/10/2017 Op en Rond Tiegemberg (5274): besluit van het bestuur niet te
organiseren.
➢ Marching Team 15° Wing en Op en Rond Tiegemberg krijgen een financiële
sanctie van 250 EUR opgelegd.
➢ De Olympicstappers krijgen geen sanctie opgelegd gezien het geval van
overmacht.
12 wandelclubs hebben nog steeds geen leden hernieuwd of bevestigd.
De Raad van Bestuur roept deze clubs op dit zo vlug mogelijk te regulariseren.
Het betreft volgende clubs:
1310 vzw Dodentocht Kadee, 2091 De Bennewed, 2111 De Mergelstappers, 3257
Groep 't Singel, 3320 Feestkomitee Overslag Wachtebeke, 4037 Anpcv Leuven,
4457 Wabo/Wandelen, 5274 Op en Rond Tiegemberg, 5298 Torhoutse Gordel,
5371 Moense Gordel, 5393 De Hanestappers, 5480 Rhodestappers Kachtem.
Er zijn ook nog een 8-tal wandelclubs die minder dan 20 leden hebben
doorgegeven. Aan deze clubs wordt dus 200 EUR gefactureerd als lidgeld 2017.
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Ook hier vraagt de RvB aan de clubs een kleine inspanning te doen.
De voorzitter vult aan met nog enkele mededelingen.
 Wandelsport Vlaanderen vzw werd gecontacteerd door Natuurpunt. Ze werken
rond een project Natuur en Gezondheid. Dit koppelen met wandelen lijkt een
evidente zaak. De eerste contacten werden gelegd samen met Vayamundo. Er
worden verdere samenkomsten gepland om er een win-win situatie van te
maken.
 Er werden opnieuw contacten gelegd met KWBN inzake samenwerking voor de
opleiding ‘Wandelbegeleider’. Op de terugkomdag van de wandeltrainers zal
Wandelsport Vlaanderne vzw ook aanwezig zijn. We zouden er moeten toe
komen een laagdrempelige opleiding op te stellen die dan de springplank is naar
de vorming ‘Initiator’.
 De wandelreis naar L'Espinette wordt de week voor Pasen verkend. Er wordt
nog uitgekeken naar wandelbegeleiders.
 Vanuit de cel Sport hebben de fieldmanagers twee documenten opgesteld. Dit
zijn nuttige instrumenten te gebruiken door onze clubs en vooral voor onze
nieuwe. De twee nota’s gaan over het ontwerpen van parcours en een tweede
over de organisatie en info van de tocht.
 Op 04/05/2017 om 19h30 wordt de Raad van Advies samengeroepen in
Steenhuffel. De agenda wordt later meegedeeld.
 Er wordt nogmaals herinnerd aan het wandelweekend van augustus 2017 in
Houffalize.
 Alvorens af te sluiten vraagt de voorzitter aan de vergadering of er nog vragen
zijn. Volgende vragen werden gesteld:
1) Vraag wordt gesteld of het niet mogelijk is de clubs aan te sporen om voor
het kleinste parcours de afstand te beperken tot een 4 à 5 km i.p.v. soms 6 à
7 km. Voor mensen die minder mobiel zijn of in een revalidatie zitten zou dit
geschikter zijn.
De federatie zal de clubs hiervan informeren.
2) In de Walking in Belgium werd de info omtrent bereikbaarheid met openbaar
vervoer afgevoerd. Kan dit niet terug opgenomen worden?
Het Dagelijks Bestuur zal de Raad van Bestuur positief adviseren om de
goedkeuring te geven om dit opnieuw op te nemen.
3) In de vakantiecentra van Vayamundo zijn geen honden toegelaten. Kan dit
soms herzien worden?
Wandelsport Vlaanderen vzw zal de vraag doorspelen naar Vayamundo.
4) Aan de kust zou er een vast IVV-parcours aangelegd worden?
Men is hier inderdaad met bezig. De vaste startplaats zou in Vayamundo
zijn. Om de afstempeling van IVV te verkrijgen moet men vooraf een
inschrijfkaart aanvragen en betalen.
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7. Slotwoord van de voorzitter.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de positieve en constructieve vergadering
en wenst allen een goede thuiskomst.

Verslaggever
Paul De Brauwer

De voorzitter

De secretaris

Joosten Jozef

De Brauwer Paul

Bijlagen:
1. Samenvatting waarderingsregels
2. Balans en resultaatrekening
3. Jaarverslag secretaris 2016
4. Voorstel bijdragen 2017
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Bijlage 1: waarderingsregels

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I.

Algemeen

De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zoals
aangepast door het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de
boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen.
De vereniging is conform de criteria van de V&S-wet een grote vereniging.
De vereniging voert haar boekhouding en maakt de jaarrekening op conform de V&S-wet
van 27 juni 1921en de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003
betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de
jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en stichtingen. Bijkomend voert de vereniging haar boekhouding en
maakt de jaarrekening op conform het Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van
de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding die door de raad van bestuur, gelet op de
aanbevelingen in januari 2007 geformuleerd door de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen inzake de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door
sectorale regelgeving met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor
VZW's, IVZW's en stichtingen, als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Elk bestanddeel van het vermogen werd afzonderlijk gewaardeerd.

II. Specifieke waarderingsregels

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :
-

Methode: L (lineaire)

-

Basis: Hoofdsom + Bijk. Kosten (zoals niet-aftrekbare BTW), NG (niet-geherw.)

-

Afschrijvingspercentage
1. Oprichtingskosten: nihil
2. Immateriële vaste activa: 20%
3. Technologisch materiaal (*): 33,33%
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4. Rollend materieel (*): nihil
5. Kantoormaterieel en meubilair (*): 33,33%
6. Andere materiële vaste activa: 10%

(*)Met inbegrip van de in leasing gehouden activa en activa waarvan de vereniging de
volle eigendom heeft, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan
beschikken omwille van de opgelegde eisen, alsmede de gebruiksrechten betreffende
deze vaste activa die haar kosteloos of tegen betaling werden toegezegd; deze worden in
voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Materiële vaste activa
Aankopen waarvan de aanschaffingsprijs lager is dan 250,00 EUR, inclusief btw, worden
niet geactiveerd, maar in de kosten van het lopende boekjaar opgenomen. De
aanschaffingsprijs is de prijs van elk afzonderlijk bestanddeel opgenomen op een
aankoopfactuur, ongeacht de totale hoegrootheid van het bedrag van de desbetreffende
aankoopfactuur.
In de loop van het jaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.
Er werd geen gebruik gemaakt van de methode 'renewal accounting' voor de waardering
van de materiële vaste activa.

Financiële vaste activa
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeer

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (inclusief niet-aftrekbare
BTW) berekend volgens de FIFO-methode.
Indien de marktwaarde van een bestanddeel lager is dan de waarde bekomen volgens
voormelde waarderingsmethode, dan wordt dit bestanddeel opgenomen tegen de
marktwaarde.

Vorderingen
Er zijn geen vorderingen, noch op korte, noch op lange termijn, zonder rente of met een
abnormaal lage rente.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de toepassing van artikel 7, eerste lid, 7° van het
koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen
en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder
winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen tot
afwijking van artikel 67, §2, c) van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
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van het Wetboek van vennootschappen.
Handelsvorderingen die na één jaar nog niet zijn betaald, worden als oninbaar
beschouwd, tenzij men, op basis van specifieke elementen eigen aan de vordering, de
vordering toch nog als, geheel of gedeeltelijk, inbaar mag beschouwen.

Fondsen van de vereniging
Nihil

Bestemde fondsen
De vereniging heeft volgende bestemde fondsen met als maximumbedrag
-

-

-

Bestemd fonds voor sociaal passief, maximaal 1.000.000 EUR: is een fonds dat wordt aangelegd
voor het geval de werkingssubsidie van Sport Vlaanderen mocht worden afgeschaft, zodat in dat
geval de vereniging over voldoende buffer inzake personeelskosten kan beschikken.
Bestemd fonds voor investeringen, maximaal 400.000 EUR: is een fonds dat wordt aangelegd in het
kader van vernieuwingen m.b.t. de infrastructuur (vb. vernieuwing clubportaal, aankoop nieuw secretariaat, etc.).
Bestemd fonds voor evenementen, maximaal 100.000 EUR: is een fonds dat wordt aangelegd voor
de organisatie van een groot evenement zoals een beurs, jubileumviering van de federatie, etc.

Een bestemd fonds kan enkel maar worden aangelegd als het resultaat van het huidig
boekjaar verhoogd met de teruggenomen resultaten uit vorige boekjaren en teruggenomen
bestemde fondsen positief is. Is dit het geval dan wordt voor 50% van het saldo volgende
prioriteitenregels gehanteerd:
1/ 50% toevoeging van het bestemd fonds sociaal passief tot aan het maximaal plafond
2/ 40% toevoeging aan het bestemd fonds voor investeringen tot aan het maximaal
plafond
3/ 10% toevoeging aan het bestemd fonds voor evenementen tot aan het maximaal
plafond
De overige van 50% van het te bestemmen resultaat wordt onder de 140-rekening
‘Overgedragen resultaat’ in de boekhouding opgenomen.
Er kan een terugname gebeuren van het sociaal passief in zoverre er een structurele
vermindering is in het personeelsbestand.
Met uitzondering van specifieke bestemde fondsen moet in het boekjaar waarin een feit
waarvoor een bestemd fonds bestond, zich heeft voorgedaan, het bestemd fonds niet
worden teruggenomen, tenzij door dit feit het bestemd fonds niet langer een voorwerp zou
hebben.

Schulden
Er zijn geen schulden, noch op korte, noch op lange termijn, zonder rente of met een
abnormaal lage rente.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de toepassing van artikel 7, eerste lid, 7° van het
koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen
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en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder
winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen tot
afwijking van artikel 67, §2, c) van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen.

Vreemde valuta
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en vorderingen uitgedrukt in vreemde
valuta gebeurt op volgende grondslagen: tegoeden, schulden en vorderingen worden
omgerekend tegen historische koersen. De hieruit voortvloeiende omrekeningsresultaten
worden in de resultatenrekening geboekt.

Schenkingen en legaten
nihil
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Bijlage 3: Jaarverslag secretaris

JAARVERSLAG
2016

Alles wat 2016 ons bracht
Opgemaakt door Paul De Brauwer, secretaris
Wandelsport Vlaanderen vzw
Industrielaan 11 bus 3 – 9990 Maldegem – tel. 050/40.51.40
Bedrijfsstraat 10 bus 3 – 3500 Hasselt – tel. 011/24.78.21
info@wandelsport.be - www.wandelsportvlaanderen.be
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Bijlage 1: Jaarverslag secretaris 2016

Bedenkingen bij werkjaar 2016.
Het werkjaar 2016 is het eerste bestaansjaar van onze federatie WANDELSPORT
VLAANDEREN vzw, die tot stand kwam door een fusie van AKTIVIA, VWF en VVRS na
bijna twee jaar onderhandelen.
Er werd een vernieuwde structuur opgezet en aangepast naar werkbare instrumenten.
De bestuursorganen als het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur werden paritair
samengesteld. De Algemene Vergadering en de regiowerking werden in een nieuw
kleedje gestopt. De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit maximum 5 maal 25
verkozen regio-afgevaardigden voorgesteld en verkozen worden door de clubs. Uit die
regio-afgevaardigden wordt dan de Regionale Bestuurskern (RBK) gekozen.
De najaarse regiovergadering van 2016 leidde tot volgend resultaat:
Antwerpen 18 afgevaardigden, Limburg 25, Oost-Vlaanderen 23, Vlaams Brabant 25, en
West-Vlaanderen 24. Deze 115 personen zijn de effectieve leden en vormen de Algemene
Vergadering.
Intussen werd er sterk geïnvesteerd om onze federatie verder goed te kunnen uitbouwen.
Uit de samenwerking van de bestuursorganen (DB, RvB, RvA) en het personeel werden
cellen en werkgroepen opgericht.
Sport Vlaanderen vroeg in het kader van het nieuwe decreet de opstelling van een
beleidsplan van de Olympiade 2017/2020. Na een vijftal samenkomsten van de werkgroep
met de vertegenwoordigers uit onze verschillende beleidsniveau's werd dit beleidsplan
afgeleverd.
Personeelsvergaderingen werden op regelmatige tijdstippen georganiseerd teneinde
elkaar beter te leren kennen en alles op mekaar af te stemmen. Het bestaan van twee
secretariaten maakt het er niet eenvoudig op. Synchronisatie van en afspraken over werk
waren noodzakelijk.
Vanaf midden 2016 werd door de werkgroep HR heel wat tijd geïnvesteerd in de bijsturing
en herziening van ons Huishoudelijk Reglement.
Voor de Vlaamse Wandeldag opteerde de federatie voor één enkel
massawandelevenement. De locatie was het provinciaal domein Sport Vlaanderen in
Hofstade. Dit was uiteraard geen eenvoudige karwei waar heel wat inzet van velen voor
nodig was. We konden beroep doen op een aantal clubs: de Houtheimstappers
Steenokkerzeel, Tornado Boortmeerbeek, De Morgenstond Humbeek, Opsinjoorke
Mechelen, onze bestuurders en het personeel.
Uiteindelijk konden we om en bij de 12.000 wandelaars verwelkomen.
Het nieuwe decreet met zijn hervormde subsidiëring vereist meer kwaliteit en good
governance. De kwantiteit wordt minder belangrijk. De opleiding van wandelinitiator wordt
belangrijker en de federatie opteert ook voor een opleiding van wandelbegeleider. Er
werden contacten gelegd met KWBN (de Nederlandse wandelbond) voor uitwisseling van
deze leerstof. Wandelsport Vlaanderen nam deel aan de terugkomdag van de
wandeltrainer in Nederland.
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In 2016 mochten we de aanvraag voor aansluiting van 3 clubs ontvangen maar daar
tegenover kregen we de ontslagaanvraag van 9 clubs. Dit maakt dat we op 01/01/2017
gestart zijn met 320 clubs.
2016 was ook het laatste werkjaar in het project Sportief Wandelen. De hoop op een
stijging van het aantal deelnemers viel negatief uit en het project werd afgevoerd.
Het aantal federatieleden kende opnieuw een lichte stijging, 539 in 2016 t.o.v. 519 in 2015.
Bijzondere vaststelling is dat we hieronder 7 Nederlanders, 5 uit Wallonië en 7 uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kennen.
Niettegenstaande 9 clubs ontslagnemend waren, konden we ons ledenbestand bewaren.
We sloten af met 61.338 leden.
Het aantal tochten daalde licht maar we konden toch meer dan 1.500.000 deelnames
noteren.
Het elektronisch scannen werd verder op punt gesteld en bijgewerkt. De clubs kregen de
gelegenheid in te tekenen voor de groepsaankoop van materiaal en er werden opleidingen
voor de clubs georganiseerd.
De samenwerking met Intersoc werd verder gezet met een aanbod van twee charme
wandelvakanties naar Zinal (Zwitserland) wat ons 600 zeer tevreden wandelaars
opleverde.
2016 was ook het jaar waarin we met een nieuwe partner scheep gingen: Vayamundo. In
augustus werd van start gegaan met het WalkOn criterium en vonden meerdere clubs hier
een nieuwe uitdaging in.
Van onze verzekeringsmakelaar verkregen we volgende cijfers:
Lichamelijke Ongevallen: 418 dossiers
Burgerlijke Aansprakelijkheid: 5 dossiers
Omnium voertuigen dienstopdrachten: 247 aanvragen.
Omnium voertuigen dienstopdrachten: 12 ongevallendossiers binnen gekomen.
Aanvragen Reisverzekering: 40 waarvoor 13 dossiers aanvraag voor annulering binnen
kwamen
Polis Brand Clubgerief: 16 aanvragen, 0 dossiers
De aanvragen bestuurdersaansprakelijkheid bleef beperkt tot 2 clubs.
We mogen dus terugblikken op een geslaagd eerste fusiejaar. Het opgestelde beleidsplan
2017/2020 naar aanleiding van het nieuwe sportdecreet heeft heel wat in zijn mars om van
WANDELSPORT VLAANDEREN vzw het aanspreekpunt te maken wanneer we het
hebben over wandelen.
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Statistieken 2016
Statistiek clubs 2016
Aantal clubs in 2016
Provincie
Antwerpen
Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
TOTAAL

Totaal Procentueel
54
16,56%
2

0,61%

59
62
57
92
326

18,10%
19,02%
17,48%
28,22%
100,00%

Leden 2016 (zonder federatieleden/RBKA)
Provincie
Antwerpen
Brussel
Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
TOTAAL

Totaal
Aantal %
Aantal
%
% Totaal
Aantal leden
Mannen Mannen Vrouwen Vrouwen

clubs
54

10314

16,96%

5028

17,06%

5286

16,87%

2

63

0,10%

11

0,04%

52

0,17%

59
62
57
92
326

10583 17,41%
15678 25,79%
11237 18,48%
12924 21,26%
60799 100,00%

5184 17,59%
7510 25,49%
5323 18,06%
6410 21,75%
29466 100,00%

5399 17,23%
8168 26,07%
5914 18,87%
6514 20,79%
31333 100,00%

Leden per geslacht volgens leeftijd (leeftijd 30/12/2016) zonder federatieleden/RBKA)
leeftijd
< 8 jaar
8-11 jaar
12-15 jaar
16-18 jaar
19-25 jaar
26-45 jaar
46-54 jaar
>=55 jaar
TOTAAL

Totaal
484
513
518
285
617
5113
8098
45171
60799

% Toaal
0,80%
0,84%
0,85%
0,47%
1,01%
8,41%
13,32%
74,30%
100,00%

Man

% Man

247
0,84%
258
0,88%
280
0,95%
123
0,42%
263
0,89%
2302
7,81%
3607 12,24%
22386 75,97%
29466 100,00%

Vrouw
237
255
238
162
354
2811
4491
22785
31333

%
Vrouw
0,76%
0,81%
0,76%
0,52%
1,13%
8,97%
14,33%
72,72%
100,00%
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nieuw aangesloten leden in 2016 (zonder federatie leden en RBKA)
leeftijd
< 8 jaar
8-11 jaar
12-15 jaar
16-18 jaar
19-25 jaar
26-45 jaar
46-54 jaar
>=55 jaar
TOTAAL

Totaal

% Toaal

81
96
67
31
115
908
1006
2686
4990

Man

1,62%
1,92%
1,34%
0,62%
2,30%
18,20%
20,16%
53,83%
100,00%

% Man

44
1,89%
57
2,45%
32
1,38%
14
0,60%
45
1,94%
406 17,46%
419 18,02%
1308 56,26%
2325 100,00%

Vrouw
37
39
35
17
70
502
587
1378
2665

%
Vrouw
1,39%
1,46%
1,31%
0,64%
2,63%
18,84%
22,03%
51,71%
100,00%

Federatieleden 2016 per leeftijdscategorie
leeftijd
< 8 jaar
8-11 jaar
12-15 jaar
16-18 jaar
19-25 jaar
26-45 jaar
46-54 jaar
>=55 jaar
TOTAAL

Totaal

% Totaal

3
3
2
6
7
119
148
251
539

0,56%
0,56%
0,37%
1,11%
1,30%
22,08%
27,46%
46,57%
100,00%

Man

% Man

1
0,36%
3
1,09%
0
0,00%
2
0,72%
1
0,36%
55 19,93%
70 25,36%
144 52,17%
276 100,00%

Vrouw
2
0
2
4
6
64
78
107
263

%
Vrouw
0,76%
0,00%
0,76%
1,52%
2,28%
24,33%
29,66%
40,68%
100,00%

Federatieleden 2016 per provincie woonplaats
Provincie
Antwerpen
Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Waals-Brabant
Nederland
TOTAAL

Totaal Procentueel
108
20,04%
7

1,30%

29
165
108
110
2
2
1
7
539

5,38%
30,61%
20,04%
20,41%
0,37%
0,37%
0,19%
1,30%
100,00%
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Antwerpen
Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal

Totaal aantal
deelnemers

andere leden
FFBMP/VGDS/Buitenl
andse leden

Tochten

individuelen

Provincie

Aantal leden

Aantal deelnemers

193

147241

62466

4246

213953

2

543

1037

0

1580

348
283
235
374
1435

259165 34662
285103 70984
165049 40930
355366 73381
1212467 283460

8625 302452
2248 358335
1388 207367
4781 433528
21288 1517215

Antwerpen
Brussel Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal

gemiddeld
andere/tocht

individuelen/tocht

leden/tocht

Tochten

gemiddeld
deelnemers /tocht

Provincie

totaal aantal
deelnemers

Gemiddeld aantal deelnemers op tochten in 2016

193

213953

1109

763

324

22

2

1580

790

272

519

0

348
283
235
374
1435

302452
358335
207367
433528
1517215

869
1266
882
1159
1057

745
1007
702
950
845

100
251
174
196
198

25
8
6
13
15
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weekendtochten
zaterdag
Weekendtochten
zondag
Tochten op weekdag
feestdagen
Weekdagtochten
totaal aantal tochten

# deelnemers

# andere

# individuelen

# leden

Aantal deelnemers op
tochten opgesplitst in #
week- en
tochten
weekendtochten
386

303418

51243

5309

359970

559

582910 153154

11517

747581

65

56854

15775

687

73316

425

269285

63288

3775

336348

1435

1212467 283460

21288 1517215

Weekdagtochten
totaal aantal
tochten

gemiddeld #
deelnemers

gemiddeld #
anderen

gemiddeld #
individuelen

gemiddeld #
leden

Gemiddeld aantal
deelnemers op
#
tochten opgesplitst
tochten
in week- en
weekendtochten
weekendtochten
386 786,0569948 132,7539 13,75389 932,5648
zaterdag
Weekendtochten
559 1042,772809 273,9785 20,60286 1337,354
zondag
Tochten op weekdag
65 874,6769231 242,6923 10,56923 1127,938
feestdagen
425 633,6117647 148,9129 8,882353 791,4071
1435 844,9247387 197,5331 14,83484 1057,293
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Bijlage 4: Voorstel bijdragen 2018

BEGROTING WANDELSPORT VLAANDEREN vzw 2018
VOORSTEL BIJDRAGEN
 Ledenbijdragen:
Algemene afspraken:
WANDELCLUB en ASPIRANT-WANDELCLUB
• voor elke lid

€ 10

• WANDELSPORT VLAANDEREN vzw rekent de ledenbijdrage aan de clubs als volgt aan:
o Op 01.01.2018:
Voorlopige factuur op basis van het aantal actieve leden van de club op 01.10.2017
met een minimum van 20 leden.
o Op 01.01.2018:
Indien de Wandelclub, Aspirant Wandelclub geen twintig ingeschreven leden heeft,
betalen ze een jaarlijkse bijdrage van 200 euro.
o Op 01.07.2018:
Aanvullende factuur voor het aantal leden in meer t.o.v. het aantal reeds gefactureerde leden.
o Op 01.10.2018:
Eindafrekening op basis van het aantal leden op die dag voor de clubs die 20 leden
of meer hebben. Ofwel volgt een aanvullende factuur, ofwel geschiedt een verrekening in min.
 Federatieleden:
Personen kunnen rechtstreeks aansluiten bij de federatie als toetredend lid. Deze leden
ontvangen een lidkaart en de daarbij horende voordelen, net zoals clubleden en leden aspirant-wandelclub.
Lidgeld voor één persoon (adres in België):

€ 35

• Lidgeld voor één persoon (adres in buitenland):
• Lidgeld voor een gezin:
o voor de eerste persoon van het gezin (adres in België)
o voor de eerste persoon van het gezin (adres in buitenland)
o voor de tweede persoon van het gezin
o voor elk verder gezinslid

€ 40
€ 35
€ 40
€ 25
€ 15

 Deelnemersbijdragen:
Bijdrage voor de inschrijfkaarten:
• De wandelclubs en aspirant-wandelclubs kunnen gratis de inschrijfkaarten bekomen die
de federatie ter beschikking stelt.
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• De wandelclubs en aspirant-wandelclubs kunnen ook eigen inschrijfkaarten drukken onder volgende voorwaarden:
o Dit minstens 6 weken voor de organisatie aanvraagt bij WANDELSPORT VLAANDEREN vzw.
o Bij de aanvraag een ontwerp van de kaart voorlegt
o Op die kaart het logo van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw en het logo van de bevoorrechte partners is afgedrukt.
De eigenlijke deelnemersbijdrage.
•

Deze bijdrage bedraagt, ongeacht het gevraagde inschrijfgeld, voor alle
deelnemers € 0,25.

•

Voor meerdaagse tochten wordt per dag betaald.

•

Bij tochten die over twee kalenderdagen lopen (de zgn. nachttochten) dient slechts
één keer deelnemersbijdrage betaald te worden.

 Bijdrage voor het IVV:
Jaarlijkse bijdrage, voor elke wandelclub en aspirant-wandelclub verplicht
Aankoop stempel IVV, éénmalig

€ 13
€ 45

 Ledenwerving:
• De wandelclubs en aspirant-wandelclubs krijgen van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
begin november 2017 voor al hun leden die ze in 2017 hadden een gepersonaliseerd
schrijven waarin de lidkaart 2018 is opgenomen.
• Voor nieuwe leden kunnen de clubs vanaf 4/11/2017 via het clubportaal zelf de ledengegevens ingeven en de gepersonaliseerde brief met lidkaart en aansluitnummer uitprinten.
Zij ontvangen daartoe een aantal blanco lidkaarten. Bijkomende blanco lidkaarten kunnen gevraagd worden via het clubportaal, rubriek Bestellingen
• Wandelclubs en aspirant-wandelclubs die niet via het clubportaal werken, genieten niet
van de persoonlijke service zoals bvb. een uitprint op lidkaart van hun nieuwe leden
door het secretariaat, … tenzij ze hiervoor de kostprijs van 2,00 euro per lid bij betalen.
 Doorgeven uitslag :
De wandelclubs en aspirant-wandelclubs bezorgen, binnen de 48 uur na het sluiten van hun
organisatie, aan WANDELSPORT VLAANDEREN vzw de uitslag van hun tocht, dit via het
clubportaal.
 Andere papieren documenten: Alle documenten zijn voortaan gratis te verkrijgen. Elk document is echter beschikbaar op het clubportaal en kan dus daar gedownload worden en
afgeprint.
 Abonnement op het tijdschrift Walking Magazine:
• WANDELSPORT VLAANDEREN vzw stuurt aan de leden per identiek adres 1 gratis exemplaar van elke uitgave van het Walking Magazine, tijdschrift dat in de loop van 2018 vijf
keer zal verschijnen.
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• Betalende abonnementen voor ‘Walking Magazine’ kosten:
o € 20 per jaargang voor abonnement in België;
o € 25 voor abonnement naar buitenland.
 Inschrijfgeld
•
•

•
•

Het inschrijfgeld dient:
o vermeld te zijn in de kalender én afgedrukt in de Walking in Belgium 2018.
o vermeld te zijn op de folders omtrent de tocht.
De leden van de bij WANDELSPORT VLAANDEREN vzw, F.F.B.M.P. en V.G.D.S. aangesloten clubs en de aangesloten leden bij een erkende buitenlandse wandelfederatie, dienen steeds, op voorlegging van hun lidkaart, te kunnen genieten van een korting van
minstens € 0,40.
WANDELSPORT VLAANDEREN vzw zal, ten behoeve van de wandelclubs en aspirantwandelclubs op het clubportaal een model van de lidkaarten van de andere wandelsportfederaties plaatsen.
In Walking in Belgium zelf en in andere communicatie verschijnt de tekst: “Op vertoon
van de lidkaart bij een erkende wandelfederatie geniet u minstens 0,40 euro korting”.

Verslag Algemene Vergadering 25 maart 2017

22

