Verslag Raad van Bestuur 16/08/2018 om 9u30
Zaal Flandria, Steenhuffeldorp 56, 1840 Steenhuffel
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Johan Molenberghs, Herman
Valenberghs, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe (verslag), Rik
Bulckaen, Roel Soors
Verontschuldigd: Willy Moeskops
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Vanmiddag verwachten we twee
vertegenwoordigers van de regio’s.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 19/06/2018
1) publieke versie verslagen RvB
Het publieke verslag van oktober 2017 werd inmiddels aangepast op vraag van een
bestuurder en gepubliceerd op de website. De publieke versie van het verslag van de
RvB zal in de toekomst eerst goedgekeurd worden door het DC.
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Financieel verslag
• Financieel mei + juni
De kosten werden overlopen.
Analytische Balans: Vlaanderen Wandelt Brasschaat was verlieslatend.
Er kwamen geen opmerkingen vanuit de vergadering.
• Begroting 2019
We komen op een positief resultaat uit.
De begroting werd goedgekeurd.
De verkorte versie wordt meegestuurd naar de regiovergaderingen en ter
goedkeuring voorgelegd aan de AV.
•

Wandelbeurs: onkostennota's
De regio’s geven op voorhand een lijst door van hun medewerkers die de stand
bemannen. Maximum 3 medewerkers per dag, per regio ontvangen een
kilometervergoeding.
Viering: receptie is voorzien van 19.00 – 22.00.
Aantal ingeschreven: 550 man, zonder standhouders, zonder genodigden, wat komt
op +/- 700 personen in totaal.
Minister Peeters heeft zo goed als toegezegd. Philip Paque werd ook gevraagd.
De bestuursleden die reeds 35 en 45 jaar bestuurslid zijn, zouden op het podium
geroepen worden. Dat zijn +/- 45 personen.
De andere gevierden krijgen hun geschenk tijdens de receptie.
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De dozen worden de vrijdag ter plaatse gevuld. De cel administratie zorgt voor de
nodige lijsten. Het transport van de dozen wordt voorzien.
Hans stuurt een mailing uit naar de RvB wie wanneer beschikbaar is. Aan de hand
hiervan wordt een taakverdeling opgemaakt.
4. Wandelclubs
• Ontslag: Rusthuisstappers (5539) + Op Stap door het Meetjesland vzw (3505) +
Boutersem Sportief (4050) (De tochten van Boutersem gaan in 2018 gewoon door)
+ Klinkerclub Kuurne (5469).
•

Aanvaarding Drevestappers Zonnebeke (5542)
De peter maakte een positief rapport op. De club wordt definitief aanvaard.

•

Het Marching Team 15 Wing Air Tpt Melsbroek lid WSVL 4045. Laat weten dat de
wandeltocht van woensdag 19-09-2018 NIET ZAL PLAATSVINDEN. Boete uitschrijven
van 250 euro.
Voorstel tot aanpassing HR: bij meermaals niet organiseren de boete optrekken.
Is de opzet van een Sabbatjaar geslaagd ? Het is een valnet, maar is het niet te
gemakkelijk? Is het niet vaak uitstel van executie? Er zijn toch voorbeelden dat dit wel
gewerkt heeft.
Wat met clubs die niet organiseren? Krijgen die een andere vorm van lidmaatschap?
Bv meer lidgeld? Dit ligt te moeilijk.
De Federatie moet clubs in nood bijstaan door bijvoorbeeld een personeelslid te
binden aan de regio. Die kan ook instaan voor de clubondersteuning.
Wandelclub Aalter laat weten dat er nog 6 tochten geschrapt moeten worden.

5. Beleidsplan
• Kwartaalstatistieken
Iedereen bekwam de statistieken per mail. De statistieken werden overlopen.
Informeren ivm clubinfo. Alle clubinfo’s bundelen en afgeven op de regiovergadering?
Enkel de melding maken op de regiovergaderingen dat deze beschikbaar zijn op het
clubportaal.
•

Golazo
We ontvingen een eerste versie van een overeenkomst betreffende de samenwerking
voor de Belgian Coast Walk. Deze voldeed nog niet aan onze verwachtingen. We
mogen de nodige opmerkingen overmaken. We proberen zo snel mogelijk tot een
consensus te komen.
Golazo stelt de vraag om met 20 tochten in de kalender te komen of in de
Trailwalk.be. Hier moeten ook nog de nodige gesprekken gevoerd worden.
De huidige Trailwalkorganisaties zijn geen IVV- tocht.
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Trailwalk.be: er werd navraag gedaan om deze naam te registreren. Dit bleek quasi
uitgesloten. Daarnaast bestaat er ook nog Oxfamtrailwalker.be. Deze werden ook
gecontacteerd. Ook zij konden geen uitsluitsel brengen over de merknaam. De RvB
beslist om resoluut voor de naam Trailwalk.Be te gaan.
•

Sportevents
Deze traden toe tot Trailwalk.be. Er werd een contract opgemaakt.

•

Beleidsplan 2019-2020
Het nieuwe beleidsplan met daarbij horende actieplannen, begroting 2019 en
document “timing” heeft iedereen ontvangen. Dit kan meegenomen worden naar de
regiovergaderingen en naar de AV.
De AV moet het beleidsplan goedkeuren. Dit wordt geprojecteerd op AV.
Gedetailleerde actieplannen worden ter beschikking gesteld op het clubportaal.

6. Ingebrachte agendapunten
• Goedkeuring Agenda Regiovergaderingen
De agenda werd goedgekeurd.
•

Inschrijfgelden
Relaas van de afgelopen maanden. Na de workshop van de AV gingen sommige
clubbestuurders er van uit dat het inschrijfgeld € 1,5 – € 2,5 zou worden. De discussie
werd gevoerd binnen de RB’s. Dit met verschillend resultaat. Er is een schrijven
uitgestuurd met de mededeling om over het inschrijfgeld na te denken. Het
inschrijfgeld is vrij. De roep van de clubs dat de federatie een standpunt moest
innemen werd steeds groter. Voor de inschrijfgelden 2019 worden geen maatregelen
meer genomen. Voor 2020 kan de discussie gevoerd worden op de
regiovergaderingen. Er moet tegen de AV van het voorjaar een eenduidig besluit
genomen worden. Moet ons HR aangepast worden? Moet de federatie de € 0,4
vergroten? Moeten er minima vastgelegd worden? Moeten er richtprijzen
vooropgesteld worden?
Nota: de RB is bij machte een vergadering van clubs bijeen te roepen.

•

Scannen 2019
Vorige RvB werd beslist dat het inschrijven van deelnemers in 2019 digitaal moet
verlopen. Er werd toen nog geen besluit genomen over welke sanctie er genomen zal
worden als er niet gescand wordt. De RvB legt een administratieve sanctie op van
€ 100 indien niet gescand wordt op een tocht. Niet scannen op een volgende tocht
brengt een sanctie van € 250 met zich mee.
Ook in Wallonië wordt er meer en meer gescand.

•

Finalisering charter vroege starters.
Geldige inschrijfkaart voor stempelen. Afstempelen na de tocht.
De club is vrij om een startuur te zetten in de WIB maar dit moet gerespecteerd
worden.
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De zaal mag een kwartier eerder geopend worden of de mensen kunnen de zaal
reeds betreden, maar er wordt pas gescand een kwartier voor het aangegeven
startuur.
Dit geldt vanaf 01/01/2019
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