Verslag van Raad van Bestuur 16/10/2018 om 10.30u
Secretariaat WSVL vzw, Industrielaan 11, 9990 Maldegem
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Herman Valenberghs, Willy
Moeskops, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe, Rik Bulckaen,
Roel Soors
Verontschuldigd: Johan Molenberghs
Agenda:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering.
De voorzitter heet iedereen welkom en vernoemt de verontschuldigde.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging:
•

Aanvaarden verslag dd 18 09 2018
Opvolging:
- West Lease:
We bekwamen de definitieve offerte van de nieuwe lease wagen, Opel Vivaro.
Prijs per maand € 550,00, een vierjarig contract.
De Leasing werd goedgekeurd.
Daarnaast ontvingen we de aankoopprijs van de huidige wagen. De aankoop
werd goedgekeurd. Nathalie zal verantwoordelijke zijn voor de auto qua
onderhoud aangezien de auto in Hasselt zal staan.
-

Avond 4-daagse:
Op 24/10 volgt er opnieuw overleg. De clubs zijn hier geen vragende partij voor.
De gemeentes moeten hier trekker in zijn met steun vanuit Sport Vlaanderen.
WSVL-vzw ziet zich als distributeur van materialen en parcours.
Vergelijk het met Wuitensmarsen of een scholenveldloop.
Wij moeten aan de zijlijn ondersteuning bieden.
Als er respons komt, bij wie moeten we zijn? Kan RB hier ondersteunen?
Club ondersteuning mag niet uit het oog verloren worden.
Bijeenkomst met Landschapspark Lage Kempen. Ze willen een 3-daagse
organiseren in Haspengouw, iedere dag vanuit een andere locatie. Het jaar
nadien willen ze een andere regio aandoen. Liefst tijdens het Hemelvaart
weekend. Ze willen samenwerken met lokale clubs. Kan misschien in de Trailwalk
worden opgenomen? Alles staat nog in zijn kinderschoenen.

-

Procedure subsidies BOIC
Nog niet opgevraagd door secretaris.

Het verslag werd goedgekeurd.
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3. Financieel verslag
• Financieel augustus
Het financieel verslag werd overlopen.
Kas penningmeester is wisselgeld voor organisaties.
Analytische balans: hier staan evenementen opgesomd. Dit is de manier van werken
naar de toekomst. Zo kan er gezien worden wat winstgevend of verlieslatend is. Deze
evenementen zijn nog niet helemaal afgerond.
Onkostenvergoedingen medewerkers aan het wandelweekend Houffalize. Er worden
onkosten uitbetaald aan de hand van de ingebrachte kilometers.
Verslag DC, voorstel om regio analytisch te verwijderen.
Is er dan nog nut van een regiowerking? Regiowerking is zeker nog nuttig! Bij
uitgewerkte producten kunnen ze geld bekomen na goedkeuring van de RvB.
Alle gelden zijn voor WSVL vzw. De regio’s moeten WSVL-vzw uitdragen. Als er
winsten moeten uitgekeerd worden naar clubs, kan dit na een uitgeschreven contract
volgens een verdeelsleutel.
Hoe gaan we dit in de toekomst aanpakken? Er zijn regio’s die organiseren en andere
organiseren niet. Oost-Vlaanderen heeft nog iets opgebouwd uit het verleden. Als ze
willen investeren naar regiowerking/promotie kunnen er budgetten vrijgemaakt
worden. De regio’s moeten meer denken als WSVL vzw. De evenementen kunnen wel
apart analytisch. Zo kan er gezien worden of er winst of verlies is. Het probleem is dat
de regio’s nog altijd willen zien wat ze hebben. Deze gedachtegang moet eruit.
Ibis Puurs heeft meegewerkt aan een wandeling van een organisatie. Er is een lid van
Kwik Bornem met naar huis fietsen aangereden door een auto. Als ze lid is van WSVL
vzw, is ze verzekerd. (Carine) Misschien voor de zekerheid expliciet vermelden dat dit
ook het geval is voor een organisatie die niet van WSVL vzw is. Contact opnemen met
Kwik Bornem over welke persoon het gaat!
4. Wandelclubs
• Wsv Desschel
Deze tocht gaat niet door. De boete wordt geseponeerd.
• Klacht Bavostappers Bavikhove: lange afstanden tussen twee rustposten. Meer dan
10km. In het HR staat vermeld dat het max 7 km moet zijn. De club werd
aangeschreven door de secretaris.
• Zonta area: de uitslag is binnen.
• Mind Walk heeft een aanvraag ingediend. Er wordt nog gekeken wat de juiste
betrachting is.
• Boslandtrail: daar komen goede reacties op binnen.
• De Fort 8 stappers Hoboken hebben te laat hun ontslag ingediend. Ze zijn nog een
jaar aan ons gebonden.
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5. Beleidsplan
• Walkon 2019 + samenwerking Vayamundo
Er is een gesprek geweest met Jo De Bock over de samenwerking in het geheel maar
met de nadruk op Vayamundo Travel, Mare Tours. Rond WalkOn 2019 zijn er geen
problemen. De bijdrage van € 0,10 voor het goede doel hoeft niet persé voor
Vayamundo. Er kan door de clubs een vrije bijdrage gevraagd worden voor een
uitgesproken goed doel.
De Zomervibes en het wandelweekend in Houffalize zijn al uitgewerkt.
Met Mare Tours zijn er wel problemen. Het gedeelte wandelreizen heeft een andere
naam gekregen, namelijk Mare Travel, met Maarten als directeur. Hier lopen enkele
zaken mank binnen deze organisatie.
Thomas Cook heeft de komende maanden enkele wandelreizen gepland. Jo vraagt
deze te promoten. Er werd aan Stefaan gevraagd om contact op te nemen Thomas
Cook.
WalkOn 2019 stand van zaken:
De samenwerking met Vayamundo. 32 club stappen in. Het concept slaat enkel aan in
Antwerpen en West-Vlaanderen. Enkele nieuwe clubs stappen mee in het verhaal.
Waarom de andere provincies niet? Is de reden te zoeken in € 0,10 afdracht? In
Vlaams-Brabant is Merchtem er nog bijgekomen.
Thema: aandacht voor het milieu. De Mooimakers, afdeling van de Vlaamse regering,
zou als partner willen aansluiten.
De doelstelling is om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstorten. De
Mooimakers willen binnen hun communicatiekanalen het WalkOn criterium
uitdragen. Ze hebben ook materiaal ter beschikking zoals prikkers en vuilniszakken
voor wandelaars die interesse hebben om zwerfvuil te verzamelen tijdens de tocht. Er
kan door hun een container beschikbaar gesteld worden.
Daarnaast de clubs oproepen om geen wegwerpartikelen maar milieuvriendelijk
materiaal te gebruiken. Sensibiliseren!
De Mooimakers zullen aanwezig zijn op de tochten. Op de regio- en Vlaamse
Wandeldag zullen ze aanwezig zijn met een animatieteam. Op de andere tochten
stellen ze materiaal ter beschikking.
Daarnaast zouden we Philip Verelst als ambassadeur willen laten fungeren. Een
gezamenlijk opruimmoment?
De Mooimakers zou dit willen opentrekken naar alle wandelorganisaties.
De clubs weten nog nergens van op dit moment. Worden de deelnemende clubs bij
elkaar geroepen? De Mooimakers hebben tegen eind oktober het definitieve project
uitgewerkt. Dan kunnen we de communicatie uitdragen.
Komt er nog een stempelkaart?
Zal Vayamundo ook op alle tochten aanwezig zijn?
17 november is er een samenkomst met alle clubs.
Voorstel om het inschrijfgeld omhoog te trekken en de extra taxatie te gebruiken om
in te zetten in campagnes.
Werken naar WalkOn 2020, dan moeten we in maart de regiovergaderingen
toespreken met het nieuwe thema.
Jef, Rik en Stefaan wakkeren de WalkOn verder aan en zien toe op de communicatie.
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Een vierde partner is Plusmagazine. De PlusWandeldag zal doorgaan tijdens het
wandelweekend in Houffalize, dit op vraag om te organiseren in Wallonië. Daarnaast
willen ze een tweede Pluswandeldag organiseren in Zottegem (tijdens de regionale
wandeldag). Plusmagazine zal communiceren rond WalkOn.
Er zijn nu reeds 150 inschrijvingen voor het wandelweekend in Houffalize.

Krijgen we geen commissie van clubs die logeren in hun verblijven? Dat is niet
voorzien in het contract.
Sommige leden van de Gezinsbond krijgen 5% korting, dit is aan de hand van een
spaarkaart. Dit kan misschien ook met de WalkOn spaarkaart?
De directeur zoekt naar het originele contract met Vayamundo.
De medewerking aan de Zomervibes is een return naar hen.
Vayamundo investeert daarnaast nog € 62.000,00 in communicatie, aanwezigheid op
wandelingen, …
Wat investeren wij?
•

Wandelbeurs
Kosten en opbrengsten overzicht Wandelbeurs: Aan de opbrengsten kant ontbreekt
enkel nog de afrekening van de bieren. We krijgen daarvoor waarschijnlijk nog een
dikke € 1000,00 terug van Omer. Aan de kosten kant zijn er nog een paar zaken die
waarschijnlijk iets overschat zijn . We wachten nog op definitieve afrekeningen om dit
helemaal correct te kunnen opnemen. Met de huidige cijfers komen we alvast op €
21 941,00 overschot.
€ 2.735 voor federatieleden
€ 4.481 voor webshop
€ 7.279 voor de kassa
Kassa zaterdag: 675 betalende bezoekers waarvan 41 Vab leden en 634 niet leden,
1448 leden, 204 gratis toegang (GR, natuurpunt, …)
Totaal zaterdag: 2327
Kassa zondag: 813 betalende waarvan 46 Vab leden en 767 niet leden, 740 leden, 469
gratis toegang (GR, natuurpunt,)
totaal Zondag: 2049
Totaal bezoekers: 4376
Uit een bevraging van de standhouders blijkt dat slechts 2 van 45 respondenten
aangeven niet terug te willen komen. De andere 43 geven bijna allemaal zonder
opmerkingen aan dat ze volgend jaar opnieuw zouden willen deelnemen.
Uitgebreide evaluatie moet nog gevoerd worden.
Volgende editie:
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Er ligt een optie op de Nekkerhal voor het laatste weekend van september. Op 15
november komt een medewerkster van de Nekkerhal naar Hasselt om de
wandelbeurs 2018 te evalueren en te kijken of wij de komende jaren verder willen
gaan. De Nekkerhal werkt in principe met 3-jarige contracten. De Raad van Bestuur
keurt unaniem een driejarig contract goed.
Wat gaan we de komende jaren doen? Moeten we ook nog naar de Fiets-en
Wandelbeurs gaan? We moeten ons zelf profileren en respecteren. De Radio 2
promospot moeten we betalen. De VRT geeft miljoenen uit aan de voetbal, waarom
nemen ze ons niet op? Blijven op de deur kloppen!
Door de groei zullen de tijdsinvesteringen niet minderen. Belangrijk aspect is ook de
samenwerking tussen personeel, RvB en RB.
De stand van de regio’s waren te groot. Je had nergens het gevoel dat je in die regio
was. Er werden meer clubs gepromoot dan enkel de regio!
•

Gebruik logo WSVL vzw op clubfolders: er doen flyers de ronde die geen logo
vermelden. Nog eens op de clubinfo zetten.

•

Uitslagen tochten: sancties voor clubs die te laat zijn met de publicatie van de uitslag.
We moeten een boetesysteem uitwerken. Binnen de 48 uren moet de uitslag binnen
zijn of anders, bij problemen, de federatie op de hoogte brengen. € 100,00 bij een
week te laat! We werken dit verder uit!

•

Kwartaalcijfers:
De statistieken werden met de uitnodiging meegezonden.
De ledenaangifte Sport Vlaanderen werd vorige week doorgegeven. 62.188 betalende
leden (399 meer dan vorig jaar)
60525 subsidieerbare leden (55 meer dan vorig jaar)

•

Dropbox: De RvB beslist om over te stappen naar Dropbox ipv onze huidige server.

•

De Genereuze (Hart voor Handicap):
Krijgen een A4 in het magazine om het project kenbaar te maken.

6. Ingebrachte agendapunten
• Voorlopige goedkeuring verslag AV
Iedereen heeft het verslag gekregen. De vergadering keurt het verslag goed.
Marnix Vancauwenberghe was ziek, de secretaris heeft geen verontschuldiging
ontvangen.
In het vervolg de aanwezigen per regio oplijsten en de RvB apart vermelden.
Het verslag werd goedgekeurd en mag overgemaakt worden aan de clubs.
• Aanwezigen/volmachten RB en AV
16 afwezig, 22 met volmacht 65 aanwezigen op de AV.
Waar is het engagement van de RB-leden? Ze moeten hier rekening mee houden als
ze zich kandidaat stellen!
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Voorstel: 2x niet aanwezig op de AV, dan kan men zich een volgende keer niet meer
kandidaat stellen?
Verder uitwerken tegen de volgende RvB.
•

Goedkeuring verslagen regiovergaderingen
In een verslag melding van twee mannelijke api’s.
De verslagen werden goedgekeurd en worden verzonden naar de bestuursleden.

•

Goedkeuring procedures
Wordt volgende RvB besproken.

•

Vergaderdatums + locaties 2019
Vergaderkalender werd uitgedeeld.
Locaties: de twee vergaderingen met de regio’s op een andere locatie? Namiddag de
RvB en rond 19u de vergadering met de regio’s. Waar? Sint-Niklaas of Steenhuffel of
huis van de sport in Berchem? Locatie wordt nog bepaald.
DC altijd in Hasselt en RvB altijd in Maldegem?
Ergens een centrale vergaderlocatie huren. Bv officenter Aartselaar?
Tegen welke prijs? Eens uitkijken naar bedrijvencentra, partners, … de markt eens
afschuimen.

•

Aanpassingen HR:
Aanpassingen in het kader van inschrijvingen en verkiezingen.
Pag 8 punt 4.2.3: OK
Pag 16 punt 7.1 OK
Pag 21 punt 9.2.3 OK
Pag 24 punt 9.5.4 OK
Na publicatie in het staatblad volgt de overdracht van handtekening. Deze procedure
nog goed uitschrijven zodat die een volgende keer goedgekeurd kan worden.
Als een regio niet aan zijn 20 kandidaten komt, omwille van afvaardigingen RvB, kan
de reserve ingeschakeld worden.
9.6: op datum van de verkiezing meerderjarig en minstens twee jaar lid van WSVLvzw zijn.
Pag 7 wie heeft stemrecht op de AV? De werkende leden behalve de RvB.
De RvB besliste om de uitnodiging per mail te zenden. Enkel bij expliciete vraag bij de
secretaris wordt een papieren exemplaar toegestuurd.

•

Trage Wegen op RvB van december
Geen probleem. Waar kunnen we elkaar versterken. Max een half uur.

•

Route You: Er is een betalende versie beschikbaar. Kan de federatie niet tussen komen
zodat alle clubs hier gebruik van kunnen maken? Is dit het juiste product voor onze
clubs? Er zijn beperkingen. Kan de persoon in kwestie niet komen met een voorstel?

•

Allerlei
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-

Vraagje: kan bij het jaarverslag een lijst met contactgegevens van de
clubbestuurders gevoegd worden? Het is beter om een lijst op het portaal te
plaatsen, zo kan die regelmatig aangepast worden.

-

IVV-boekjes: de voorraad is op bij sommige clubs. Hoe zit het met bijbestellingen?
Wat met de facturatie naar de clubs? Nog eens in een clubinfo de nodige
toelichtingen opsommen. De nieuwe boekjes mogen we zelf drukken.

-

Boek met de historiek van de wandelsport in Vlaanderen. Jef en Willy zouden
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