Verslag Raad van Bestuur 19/06/2018 om 10u
Secretariaat WSVL, Bedrijfsstraat 10 Hasselt
Welkom aan: Jef Joosten, Fons Leys, Diana Dens, Herman Valenberghs, Jos Timmermans, Lieven
Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe (verslag), Rik Bulckaen, Roel Soors
Verontschuldigd: Willy Moeskops, Johan Molenberghs, Paul De Brauwer
Agenda:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
13u30 verwelkomen we de mensen van de regio’s om de wandelbeurs te bespreken.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 15/05/2018
Het verslag werd goedgekeurd.

•

Publieke versie verslagen
De secretaris levert een publieke versie aan die verzonden wordt met de clubinfo en
op de website gepubliceerd wordt.

•

Opvolging scanning
Rusthuisstappers zullen dit jaar nog scannen met de hulp van een burenclub. De
Rhodestappers hebben beloofd om contact op te nemen met Ingrid C.
Wat naar volgend jaar toe? Een verplichting om te scannen opleggen voor de clubs in
2019?
Wat met clubs die niet scannen? Een administratieve kost/boete aanrekenen? 0,35
eurocent taks per wandelaar of een vast bedrag? De vraag voor vrijstelling van
scanning, moet voorgelegd worden op de RvB. Mits voorlegging van een dossier aan
de RvB kunnen uitzonderingen toegelaten worden.
Volgende RvB bedrag bepalen van de boete!
Wanneer minder dan 2% fouten gemaakt worden, moet er niet meer dubbel gewerkt
worden.
Inschrijfkaarten: niet-ledenkaarten blijven behouden. Leden die gescand worden
ontvangen een betaalbewijs. Iedere club moet huidig formaat van inschrijfkaarten
leden hebben voor als er problemen zijn met de scanning.

•

Vandelanotte
Donderdag de datums ontvangen en iedereen werd ingepland in de komende
maanden. Paul, Fons, Johan en Jos voeren een gesprek met Vandelanotte als leden
RvB.

•

Toekenning subsidies/eindafrekening
Die werden nog niet ontvangen. Op de volgende RvB zullen meer details beschikbaar
zijn.
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•

Tweedaagse van Blankenberge
Zijn er contacten genomen met deze organisatie om de samenwerking te
optimaliseren en de verwerking van de militairen? Fons regelt een afspraak.

•

Rustpost op Dodentocht
Volgend jaar opnieuw de vraag stellen maar misschien met een andere aanpak. Best
een delegatie van bestuurders afvaardigen voor een gesprek?
Kan WSVL iets doen voor hun leden qua inschrijvingen? Voorrang vragen op de
inschrijvingen? Nu vallen er leden uit de boot omdat het “uitverkocht” is. Ze zullen
zelf geen vragende partij zijn. We moeten toch met hen rond de tafel zitten en kijken
waar we elkaar kunnen vinden. De voorzitter neemt in september contact met André
Declercq.

3. Financieel verslag
• Maart
Iedereen ontvangt ditmaal wel een exemplaar van maart.
Er kwamen geen opmerkingen op dit financieel verslag.
Vlaanderen Wandelt Brasschaat moet nog financieel afgehandeld worden.
•

April
Ook hier werden er geen opmerkingen geformuleerd.
Wat kunnen we doen naar de organiserende clubs ter waardering.?. Een beachvlag
aanmaken voor de Everbeekse Wandeltochten en de Noordergauw Brasschaat.
(Floor) Wie bezorgt deze? Op de regiovergadering overhandigen in aanwezigheid van
de andere clubs van de regio.

•

Digitale facturatie
Vorige maand ontvingen de clubs de factuur digitaal. Dit zonder veel problemen.

4. Wandelclubs
• Clubs met sabbatjaar:
Zennetrotters; 15de Wing Melsbroek ; Slag Om Landen?; Femma Brussel; De
Wegwijzer; (Bell wandelclub); HvArts? Comité 2000
•

Ontslag nemende clubs: Olympic Stappers Deurne; Frisse Stappers Brugge;
Bindkracht; Rusthuisstappers; Streuvelstappers; Op stap door het Meetjesland?

•

Nieuwe clubs: er werd een procedure opgesteld om alle aanvragen te verwerken. RvB
geeft de goedkeuring tot aanvaarding. Het RB zorgt voor een peter/meter. Luc stuurt
de procedure door naar de RvB. Invulformulier krijgt een ander formaat.
Tom Peeters: Kom op tegen Kanker organisatie, wordt georganiseerd door
Kruikenburg.
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Zonta Area 05: Rotary club voor dames. Ze hebben voorlopig geen zetel omdat ze
switchen van Bestuur om de twee jaar. Ze willen slechts om de twee jaar organiseren.
Het zal een moeilijk verhaal worden. Ze kunnen aansluiten onder onze voorwaarden.

WC De Lochtingterters, Bottelare. Zijn er gesprekken geweest met Postiljon en de
Florastappers? Op welke datum gaan ze organiseren? Er is een gesprek gepland deze
week met deze nieuwe club.
Deze club wordt voorlopig aanvaard door de RvB.
Markstappers Hoogstraten: deze zat al in de pijplijn. Eindelijk gefinaliseerd. De datum
werd door de regionale kalenderverantwoordelijke goedgekeurd. Hun zetel is in
Merksplas.De club wordt voorlopig aanvaard.
Legendtrails werd overgemaakt aan Kevin voor de Trailwalk.
De Trailwalk wordt verder uitgewerkt op 05/07. Wat met huidige organisaties binnen
WSVL? Bv Sloebertocht, Bosland, …
Gaan we hier criteria voor opstellen zodat deze opgenomen kunnen worden in
Trailwalk.be?
Naast deze moet er ook plaats zijn voor themawandelingen, stadwandelingen, ….
In het Wandelend Paard zijn bestuursproblemen. Komt er een afscheuring in deze
club? Wandelend paard heeft al hun tochten bevestigd.
5. Beleidsplan
• Wandelbeurs (13u30)
De regio’s worden vertegenwoordigd om de nodige voorbereidingen te treffen voor
de wandelbeurs. Uit verslagen lezen we dat sommige er mee aan de slag gaan,
andere hebben nog niet veel ondernomen.
Het algemene beeld wordt geschetst door Hans. De commerciële standen werden
ingevuld. In het midden een centraal cateringplein.
De ontwerper doet twee voorstellen qua standbouw voor de regio’s. per regio 12 op
13m.
Alligna zorgt voor de standbouw, wij voor de invulling. Zeker aandacht schenken aan
de regionale wandeldag per regio! Tochten in het algemeen promoten.
Oost Vlaanderen heeft al een mooi concept ontwikkeld. In de regiostanden moeten
er wandelgangen gecreëerd worden zodat bezoekers verplicht worden om alle
standen aan te doen. Niet te veel wanden intern, enkel rond de buitenkant standen.
Een soort huis van de Wandelsport creëren. Buitenstaanders moeten onmiddellijk
kunnen zien waar er wandelclubs gevestigd zijn.
Wie verdeelt de Walkings die nog op stock zijn? Die worden gratis meegegeven na
het invullen van een formulier. Clubleden aanmaken op de regiostanden is geen goed
idee.
De troeven van de regio’s moeten uitgespeeld worden.
Formulieren met de contactgegevens van de clubs moeten aangemaakt worden.
Iedere regio moet de stand van 12 op 13 zelf eens invullen qua materialen, berging,
tv, tafel, stoelen, …
De standhouders werden allemaal vernoemd.
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Flyers werden aangemaakt. Die kan ook digitaal aangeleverd worden zodat clubs deze
kunnen opnemen in het clubblad.
Openingsuren; 09 tot 18u. op zondag zal de Refugeewalk eerder vertrekken. Opbouw
kan op vrijdag. Afbraak zondag en maandag.
Parking: opbouw en afbraak gratis, standhouders krijgen 1 gratis parkeerplaats. De
parking kost 6 euro. Toilet 0,5 euro.
Wat is er voorzien van catering? De modale dranken, broodjes, taart. In het
restaurant zal er iets warm te krijgen zijn.
Wat met onze medewerkers? koffie zal er zijn. Drank zelf voorzien in de stand. Een
broodjeslijst doorgeven, extern bestellen en laten leveren.
Standen worden per lottrekking verdeeld.
West-Vl: stand 2
Vlaams-Brabant: stand 4
Limburg: stand 3
Oost-Vl: stand 1
Antwerpen: stand 5
Vieringen:
500 mensen hebben zich ingeschreven. Voor de herkenbaarheid kan er gewerkt
worden met polsbandjes in verschillende kleuren. Partners, standhouder, per regio.
Aan de inkom deze bandjes verdelen.
De aanwezigheidslijst wordt opgemaakt aan de hand van de inschrijvingen.
Foto’s van de huldigingen door de reporters van de Wandelgazette.
De receptie wordt voorzien door de Nekkerhal.
Het jaarthema TeGek zal aangekondigd worden en Guy Swinnen zal alles muzikaal
omlijsten.
Het geheel moet een avond zijn van Wandelsport Vlaanderen. We moeten hier goed
uit de verf komen.
•

Samenwerking Golazo
Er zijn reeds enkele contacten geweest met deze firma. Uiteindelijk spitste dit zich
toe tot de Coast Walk. Hier worden in de komende maanden afspraken gemaakt rond
een concrete samenwerking, zowel financieel als logistiek. Golazo zal in de toekomst
ook wandelorganisaties op poten zetten. Ze staan er ook voor open dat wij hier
aanwezig zijn. We zullen ten alle tijden op onze hoede zijn. Hun interesse richt zich
voornamelijk naar grote evenementen en niet naar clubs.

•

TeGek
Stand van zaken: problemen rond geestelijke gezondheid onder de aandacht
brengen. Zij hebben al allerlei projecten gerealiseerd. Volgend jaar het thema burnout en depressie onder de aandacht brengen. Een derde partner is psylos-parantee.
De clubs hebben hierrond al een schrijven ontvangen. TeGekke Wandeltochten.
Peter van deze wandeltochten is Guy Swinnen. De eerste week van oktober zijn er
twee Psylos wandelingen met de naam “wandelen met veerkracht”.
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Volgend jaar willen wij dit samen met de clubs mee ondersteunen. Clubs die uit eigen
bekommernis of reeds contacten hebben met instellingen komen in aanmerking om
opgenomen te worden onder de noemer ‘TeGekke wandeling”.
TeGek zal een katern voorzien bij de Standaard. De Trappistentocht is het eerste
ankerpunt in samenwerking met Bethanië. Tweede hoogtepunt is de Coast Walk. Een
derde hoogtepunt moet nog verder uitgewerkt worden. Het idee is om iets op poten
te zetten in het kader van de Warmste Week. Dit moet nog concrete invulling krijgen.
We gaan voor dit hele project subsidies aanvragen bij Sport-Vlaanderen, G-sport.
Hiermee worden er flyers aangemaakt, stoffen stickers, …
6. Ingebrachte agendapunten
• Inschrijfgelden
Hier wordt door de verschillende regio’s anders op gereageerd. 2,5 en 1,5 werd
gepromoot.
We moeten het inschrijfgeld verhogen! Het verschil tussen leden en niet-leden moet
groter! Dat was de teneur op de workshops na de AV. De regio’s hebben verschillende
standpunten en in de regio’s is er ook versnippering. Is het allemaal te snel gegaan?
We hebben gecommuniceerd dat de inschrijfprijs vrij is, enkel een korting van
minimum 0,40 cent is verplicht. We hebben toch iets in beweging gekregen. Er zal
wel een verschil zijn. Enkele clubs zullen zo hun nek uitsteken. Dit onderwerp in
september ter sprake brengen op de regiovergaderingen naar 2020 toe.
•

GDPR:
Aanpassing in het HR. We voegen een citaat toe zodat we geen
samenwerkingsovereenkomst moeten opmaken met iedere club. Het
voorbereidende werk werd unaniem goedgekeurd. Het HR kan aangepast worden en
naar de club gecommuniceerd worden.

•

Wandelvakantie Sicilië
Er zijn enkele negatieve meldingen binnengekomen. Deze worden gestaafd en
kloppen aan de realiteit. Dit werd ook teruggekoppeld naar verantwoordlijke van
Maretours.
Tijdens de reis werden er naar Maretours geen opmerkingen geformuleerd. Beter
tijdens de reis melden dat er iets fout loopt.

•
•

De aansluitingsdocumenten nieuwe clubs werden aanvaard.
De meerwaarde van Promotochten wordt volgende vergadering behandelt.
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