Verslag Raad van Bestuur 13/02/2018 om 10u
Zaal Flandria, Steenhuffeldorp 56, 1840 Steenhuffel
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Johan Molenberghs, Herman Valenberghs,
Willy Moeskops, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe, Rik
Bulckaen, Roel Soors (verslag)
Verontschuldigd: Diana Dens
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom. Namiddag verwelkomen we de voorzitters en
secretarissen van het RBK. We moeten het vandaag zeker nog hebben over het programma
van de AV.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 16/01/2018
 Er kwam één opmerking toe van een bestuurder. Een HR kan niet met
onmiddellijk ingang goedgekeurd worden, een aangepaste versie gaat pas in
voege na publicatie in de clubinfo.
 Statuten moeten op de AV goedgekeurd worden.
 Eclips TV, Johan zal hier aanwezig zijn om WSVL te vertegenwoordigen.
Opnames op 15/03.
Het verslag van werd goedgekeurd.

•

Op te volgen punten:
1) Afspraak SBB

SBB moedigt ons aan om te streven naar 0% afhankelijkheid van subsidies.
I
2) Offerte Nelissen
Onze verzekeringspolis loopt af op het einde van het jaar. Er werd een nieuwe offerte
aangevraagd bij onze huidige verzekeringsmakelaar. Een medewerker heeft gisteren
de juist binnengekomen offerte overgemaakt aan het DB. De objectieve werd
verwerkt in de sportpolis. Hierdoor gaat de prijs per lid van €1,44 naar €1,70. Dit
komt overeen met de huidige kosten. Ze leggen dit voor drie jaar vast. Gezien de
offerte nauwelijks afwijkt van de huidige polis belet ons niets om de samenwerking
verder te zetten. Laten we de offerte thuis goed doornemen en volgende keer
definitief goedkeuren.
3) Teambuilding
1

4) Afspraak Sport Vlaanderen
Stand van zaken in het kader van de harde indicatoren. We kregen nog enkele
bemerkingen mee waar we rekening mee zullen moeten houden bij de verdere
uitwerking van de indicatoren.
5) Dodentocht
Nog geen verder nieuws. Deze organisatie ligt niet wakker van WSVL.
6) Opleiding Sociare Telewerk
De directeur en de personeelsverantwoordelijke zijn ingeschreven.
7) IVV verduidelijking:
Naargelang het aantal clubs is er stemrecht bij het IVV. Wij hebben 488 clubs en 7
stemmen. Van deze 488 zijn er 320 clubs aangesloten bij WSVL.
Is het nog nuttig om lid te zijn van IVV? Wordt de IVV stempel nog gebruikt? Waar is
er nog de meerwaarde voor de vereniging. De troef is nog de internationalisering, de
verankering. Het nut is er zeker nog voor de clubs aan de taalgrens. Een beperkt
groepje dat IVV wandelt. Moeten we hier geen publiek voor warm maken? Moeten
we zelf niet meer het voorbeeld geven?
10/03 BVV vergadering in Oostende.
3. Financieel verslag

Prijzen 2019
Ledenbijdrage blijft op 10 euro. Het document prijzen 2019 werd goedgekeurd.
4. Wandelclubs
• KWB Schriek
Voorzitter van KWB Schriek is ook voorzitter van een andere club. Ze organiseren ook
onder de vleugels van Falos. Wat we duidelijk kunnen stellen is dat als hij onder de
naam van KWB Schriek organiseert dit moet doorgegeven worden aan WSVL. De
penningmeester plant een afspraak.
Kan je in twee clubs bestuurslid zijn? In praktijk gebeurd het al. Geen bezwaar tegen.
Voorts werden er geen reacties meer bekomen van aangeschreven clubs. Boslandtrail
stond op de fiets en wandelbeurs. Hiermee zijn er contacten gelegd. Er werd
samengezeten met Wandel Mee Brueghel, zij hebben geen bezwaar tegen de
organisatie Boslandtrail. Ze zullen ervoor zorgen dat de parcours niet overlappen.
FLOW: de clubs hebben een persbericht gekregen ivm hun werking. We hebben met
hen contact gezocht via Jos Timmermans. We hebben hen gevraagd naar hun
betrachtingen. Wordt niet gezien als bedreiging. Ze waren niet op de hoogte van onze
werking.
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5. Beleidsplan
• Derde pijler:
Er moet een onderscheid gemaakt tussen clubs en evenementen. De filosofie is er
maar hoe kunnen we het verkopen aan de clubs? Het huidige verenigingsleven
moeten we kunnen behouden. Het nieuwe moeten we ook kunnen integreren. Kader
tegen 31/03 ter bespreking voorleggen. Naamgeving Trailwalks. Zeker grotere
afdrachten. Domeinnaam Trailwalks mag vastgelegd worden.
6. Ingebrachte agendapunten
• Agenda Regiovergaderingen
Zal vanmiddag met de aanwezige regiovertegenwoordigers overlopen worden.
• HR + Statuten
De aanpassingen zullen vanmiddag overlopen worden.
• Duur lidmaatschap
Voorstel werd aanvaard. Vanaf 2019 zal het lidmaatschap eindigen op 31/12. De
transferperiode is dan van 01/10 tot 31/12. Datum einde lidmaatschap vermelden op
de lidkaarten.
• Bestuursprofielen
De bestuursprofielen werden in een procedureboek goed bestuur gegoten, een
goedkeuring wordt verwacht op de volgende RvB.
• Verzekeringsdocumenten
Beschikbaar in het frans, is het mogelijk deze ook aan te leveren in het Duits en
Engels? Enkel het gedeelte in te vullen door de huisarts.
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