Verslag Raad van Bestuur 18/09/2018 om 10u00
Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10, 3500 Hasselt.
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Johan Molenberghs, Herman
Valenberghs, Lieven Hostens, Marleen Vandenweghe (verslag), Roel Soors
Verontschuldigd: Willy Moeskops, Jos Timmermans, Luc Weemaes, Rik Bulckaen
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De verontschuldigden werden vernoemd.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 16/08/2018
- Punt 4: De tocht van Marching Team Melsbroek werd geannuleerd, ze ontvangen
een factuur van 250 euro.
-

Het verslag werd goedgekeurd.

3. Financieel verslag
• Het financieel verslag van juli was klaar, dat van augustus nog niet
- Er waren veel clubs met betaalachterstand. De meeste clubs hebben dit
inmiddels rechtgetrokken.
- Voor West-Vlaanderens Mooiste moet de factuur van de brouwer nog komen.
Er zou ook een verschil zitten in het scannen en de gevorderde inkomsten maar die
zijn voor de organisator. Er wordt een kleine winst verwacht. Hoe waren de afspraken
financieel? De inkomsten van de rustposten zijn voor ons. Zij betalen de zalen. Het
inschrijfgeld is voor Roeselare. Het is een vierdaags wielerevent maar we kwamen
goed uit de verf qua zichtbaarheid. 950 wandelaars en 57 kinderen. Er kwamen veel
niet-aangeslotenen op af, wat uiteindelijk de bedoeling was.
Wie maakt er een sluitend evaluatie verslag? Marleen (kosten, opbrengsten,
tijdsinvestering, zichtbaarheid, return). Dat gebeurt na de evaluatievergadering op
27/10/2018.
•

Kosten/baten analyse Extreme Challenge – Reizen – Beurs – Kost receptie
Er werd een overzicht overlopen van de opbrengsten van de reizen Vayamundo-travel
en van de Intersoc reizen.
Offertes betreft viering:
- Artevino: een doos met de fleswijn + etikettering. Er werden 600 stuks besteld.
- Catering receptie op basis van 800 pers. Wordt aangepast naargelang de
aanwezigen die we op voorhand doorgeven.
- Aankleding gedeelte vieringen: stoelen, tafels, podium, doeken
- Offerte muzikale omlijsting.
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Er worden 20-25 gehuldigde op het podium gevraagd (35 en 40 jaar bestuurder).
Verblijven voor de leden van de RvB worden vergoed, zonder partner.
Ontvangst van de genodigden door Nathalie. De gevierde voor het podium worden
ook opgevangen door Marleen, Mieke, Marijke. Nominatief de stoelen benoemen.
Speciale bandjes voor de gevierde die gehuldigd worden op het podium (Lieven)
De leden RvB staan mee op het podium voor het verdelen van de geschenken. De
leden RVB doen hun blauw hemd aan!
Parkingjetons voorzien voor de genodigden en RvB, ….
•

Subsidieaanvraag BOIC IVV congres 2020
Wie neemt dat op zich, FFBMP of WSVL vzw? We zoeken in eerste instantie de
procedure

•

Prijsbepaling WIB 2020
Verkoopprijs 17 euro.

•

Offertes West Lease (firmawagen)
De huidige firmawagen heeft op dit moment 95.000 km. Het contract loopt begin
2019 af. Er is een mogelijkheid dat we deze wagen aankopen voor gebruik in
secretariaat Hasselt. . We bekwamen reeds drie offertes voor een lichte vracht
leasemodel voor het secretariaat Maldegem.
De RvB verklaarde zich akkoord tot de aankoop van de huidige leasewagen en de
leasing van een lichte vracht model voor Maldegem. In Hasselt zal er nog een
verantwoordelijke aangesteld worden voor het onderhoud van de auto.

4. Wandelclubs
• Ontslag: Slag om Landen, aangetekend toegekomen.
• Aanvaarding: Boutersem Wandelt, de regio moet nog een peter aanstellen.
• Evolutie WSV Desschel (Website – annulatie tocht)
•
•
•

Stavaza WSV Werchter: hier zouden de zaken terug in orde komen. Er zouden een 10tal nieuwe medewerkers gevonden zijn.
Vieringen: 50 j Kadee Bornem 21/10/2018. 50 j Sparretrippers: die hebben hun vlag
op de regiovergadering ontvangen. 45j Lachende Klomp 27/10. 25j Noordergouw
Brasschaat op12/10: de vlag is besteld .
Wandelclub Schriek heeft begin september een eerste maal georganiseerd.

5. Beleidsplan
• Aanbod Trialwalk.be:
De klimaatzaak sluit ook aan onder Trailwalk.be.
De huidige contracten vallen onder dezelfde noemer van 0,50 cent.
Na de beurs worden de criteria opgesteld zodat huidige cluborganisaties ook kunnen
opgenomen worden onder Trailwalk.be
•

Stavaza Golazo:
2

Vandaag bekwamen een laatste versie van het contract. Een contract met betrekking
tot de Coast Walk. Mits de nodige aanpassingen kan het contract ondertekend
worden.
 Communicatie
• Promotie komende tochten.
Momenteel is het niet mogelijk om via de blog wandeltochten aan te kondigen
wegens gebrek aan medewerkers.
•

Goedkeuring uitnodiging AV + bepaling workshops AV

Leden van de RvB hebben op de AV geen stemrecht en mogen ook geen volmacht
aanvaarden.
De nieuwe 6000 nummers onderbrengen onder een derde categorie. Enkel meedelen
dat deze reeds aansloten bij Trailwalk.be
Punt 8 schrappen en vervangen door goedkeuring nieuw beleidsplan.
Punt 10:
- Promotie komende tochten
- Lijst van de wandelaars van de eigen organisatie is te bekomen via Ingrid
Claessens.
Workshops – er is al een spreker in de voormiddag. De workshops worden vervangen
door een varia.
Misschien wel een thema aanpakken rond het groot uitvallen van clubs?
Hoe kan de federatie hierin ondersteunen? Administratie tegen betaling? Eerst een
situatieschets maken van de huidige clubs. Twee te bespreken thema’s:
Clubondersteuning en generatievakanties
De uitnodiging van de AV worden per mail verstuurd.
•

Evaluatie regiovergaderingen
Opmerking dat de uitnodiging per mail verstuurd werd en niet per post. We blijven
de huidige werkwijze behouden. De uitnodiging wordt per mail verzonden.

 Ingebrachte punten.
• Beurs (takenverdeling)

Zondag: 07.00u open voor standhouders die dit willen voor de deelnemers voor de
Refugee Walk.
Opruimen zondagavond.
De taakverdeling zal nog op mail doorgestuurd worden.
De Colliemolen en Ibis Puurs krijgen een aparte stand.
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•

Verhouding WSVL-vzw – Vlaanderen wandelt 2020
Aanpak Vlaanderen Wandelt in de toekomst? Wordt die gedragen door de federatie
en de club als logistieke ondersteuner? De kosten en opbrengsten zijn dan voor ons
en de clubs worden op basis van medewerkers vergoed? Zeker een aanpak die te
overwegen valt. Wandelclub Nieuwpoort wil hier in 2020 voortrekker zijn als dit
beslist zou worden.

•

Deelname beurzen (Leef 11/01/2019/- 14/01/2019)
De Leef-beurs in Roeselare zou worden bemand door leden van de RB W-VL. Er zal
geen personeel gevraagd worden. De inschrijfkosten worden gedragen door WSVLvzw als er niet onder de vlag van de Stad Roeselare kan gestaan worden.

•

Evaluatie Extreme Challenge.
Het event is geslaagd op vlak van organisatie. De respons van de wandelaars was zeer
goed. Op 4 oktober is er een evaluatievergadering.
Er is wel enorm veel tijd ingekropen en we hebben de pers niet gehaald.
De vraag komt of er nog een tweede editie zal komen. Het is iets uniek. Misschien op
een andere basis, bv instappen per dag mogelijk maken?

•

Werkgroep Veilig Wandelen.
Is het niet weer tijd om het thema veilig wandelen aan te kaarten.
Zouden we een goed artikel kunnen plaatsen in Walking Magazine rond waar
wandelen op de openbare weg?

•

Samenwerkingsprotocol WSVL vzw – Parantee Psylos
Ze zullen van naam veranderen. G-sport federatie: zowel voor mensen met mentale
als fysische problemen. Misschien zijn er clubs die iets extra’s willen doen rond Gsport werking?

•

De voorzitter regio Antwerpen geeft duiding in het kader van Vlaanderen Wandelt
(11u)
Momenteel maken we een verlies . In eerste instantie werd er geen club gevonden
die wilde organiseren. De Noordergauw en meerdere clubs werden laattijdig
gevraagd en bereid gevonden. Dat gebrek aan tijd beperkte hen in hun
mogelijkheden betreft het opvragen van offertes. De samenwerking met de
gemeente was beperkt. De clubs hebben er veel tijd ingestoken. Is het mogelijk om
een bedrag te verdelen aan de deelnemende clubs, volgens de verdeelsleutel die bij
aanvang afgesproken is. Het is veel geld, gelet op het verlies dat er al is. Ze hebben de
boel moeten redden, anders was er geen organisatie. Is er rancune van de clubs naar
de federatie toe?
De RvB verklaart zich akkoord met de geschetste situatie en kent de medewerkers
een vergoeding toe op basis van de afgesproken verdeelsleutel.
Dit mag zeker geen precedent scheppen voor volgende organisaties. De gemeente
Brasschaat heeft het laten afweten. Vooraleer een stad aanklopt zullen de
modaliteiten goed op papier moeten staan.

•

Bijeenkomst cel promotie: de noodzaak om enkele zaken uit te klaren.
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•

Met Vayamundo, Maretours en Vayamundo Travel willen we de samenwerking
evalueren.
Voorstel tot overleg omtrent de samenwerking Vayamundo in al zijn facetten. Met
nadruk op de samenwerking tot reizen. Hoe pakken we dit aan? We evalueren het
ganse pakket.
Wat is onze huidige binding qua contract? De voorzitter belegt een afspraak met Jo
De Bock.

•

Belgian Coast Walk gaat door onder de noemer 9999 Wandelsport Vlaanderen.

•

Flow: de aangesloten clubs kunnen geen lidmaatschap meer aangaan bij KWBN. Ze
zouden wel graag een complete kalender uitbrengen van alle tochten van de beide
Limburgen. De RvB beslist om hier niet in mee te stappen.

•

Er was een samenkomst met Deinze in het kader van avond 4daagse. Ze willen dit
concept uitrollen op meerdere plaatsen in Vlaanderen. Deze week is er een vervolg
vergadering. Ook Schoolsport en G-sport tonen interesse. Misschien zijn er
mogelijkheden via Sport Vlaanderen. Er zal eerst afgetoetst worden wat de
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