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Interne Balans VZW

Volledige schema

EUR

Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

20/28
21

21000000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
21000009 Afschr.kosten van onderzoek/ontwikkeling
21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowho

Installaties; machines en uitrusting
Die volle eigendom zijn van de vereniging

Vorderingen en borgtochten in contanten

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen

199.187,72
(62.937,01)

23

10.866,16

17.253,26

231

10.866,16

17.253,26

63.420,31

61.890,72

(52.554,15)

(44.637,46)

24

2.365,70

2.945,24

241

2.365,70

2.945,24

13.273,73

12.869,49

(10.908,03)

(9.924,25)

26

905,26

1.018,42

261

905,26

1.018,42

1.131,58

1.131,58

(226,32)

(113,16)

28

8.310,00

8.310,00

284/8

8.310,00

8.310,00

285/8

8.310,00

8.310,00

28810000 Waarborg huur

VLOTTENDE ACTIVA

261.465,18
(115.230,04)

21.216,92

26100000 Overige materiële vaste activa in volle

Andere financiële vaste activa

136.250,71

14.137,12

26190000 Overige MVA in VE: afschrijving

Financiële vaste activa

146.235,14

22/27

24110000 Meubilair: Aanschaffingswaarde

Die volle eigendom zijn van de vereniging

165.777,63

1.500,59

24110009 Meubilair: Afschrijvingen

Overige materiële vaste activa

168.682,26

(1.500,59)

23100000 Technologisch materiaal: Aanschaffingswa

Die volle eigendom zijn van de vereniging

01/01/2016 - 31/12/2016

(1.500,59)

23100009 Technologisch materiaal: Afschrijvingen

Meubilair en rollend materieel

01/01/2017 - 31/12/2017

1.500,59

21100009 Afschr. Concessies, octrooien, licenties

Materiële vaste activa

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016

8.310,00

29/58

1.385.588,06

8.310,00

1.054.143,37

3

56.020,23

80.543,52

30/36

56.020,23

80.543,52

34

56.020,23

80.543,52
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Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017
01/01/2017 - 31/12/2017

34000000 Handelsgoederen: Aanschaffingswaarde

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen

56.020,23

01/01/2016 - 31/12/2016

80.543,52

40/41

60.782,86

183.503,79

40

36.566,13

96.721,65

40000000 Handelsdebiteuren

36.566,13

40001000 Openstaande klanten vorig boekjaar

Overige vorderingen

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016

94.501,18
2.220,47

41

24.216,73

41110000 BTW r/c debet

86.782,14
6.355,89

41300000 Te ontvangen subsidies

3.090,00

41500000 Te ontvangen basissubsidies Bloso

3.467,60
76.958,65

41600000 Diverse vorderingen

21.026,73

41800000 Borgtochten betaald in contanten

100,00

54/58

Liquide middelen

1.213.173,72

55001000 BE57 3631 0499 2335

728.802,67
14.118,40

55001200 BE53 7390 1317 7853
55001210 KBC BUSINESS REGIO ANTWERPEN

132.361,84

243.578,75

11.170,90

10.720,65

55001220 KBC BUSINESS REGIO VLAAMS BRABANT

1.327,10

55001230 KBC BUSINESS REGIO OOST-VLAANDEREN

9.481,25

55001240 KBC BUSINESS REGIO WEST-VLAANDEREN

1.049,79

55001250 KBC BUSINESS REGIO LIMBURG

1.323,74

55001260 KBC BUSINESS FEDERATIE LEDEN
55001270 KBC SPAARREK PLUS-HUURWAARBORG

34.542,00

10.486,00

2,59

0,09

55001400 BE95 3631 5615 2458

5,15

55001500 BE31 3631 0499 4355

1.792,66

55001913 BE39 9731 4430 5419

1.034.666,45

55001914 BE10 9731 4430 3904

2,83

55003010 HUURWAARBORG MALDEGEM

2,83
182,13

57000000 Kas Hasselt
57001000 Kas Maldegem

490/1

Overlopende rekeningen

434.137,52

67,22

267,12

359,89

329,49

55.611,25

61.293,39

49000000 Over te dragen kosten

37.907,60

56.627,07

49100000 Verkregen opbrengsten

17.703,65

4.666,32

Totaal der activa

1.554.270,32

1.219.921,00
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Bkj 2017
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EIGEN VERMOGEN
Fondsen van de vereniging
Beginvermogen

10/15

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

1.313.210,38

821.619,90

10

10.101,66

10.101,66

100

10.101,66

10.101,66

10000000 Beginvermogen

13

Bestemde fondsen

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016

10.101,66

10.101,66

854.433,92

405.759,12

13000000 Fondsen bestemd voor investeringen

341.773,57

162.303,65

13100000 Fondsen bestemd voor sociaal passief

427.216,96

202.879,56

85.443,39

40.575,91

448.674,80

405.759,12

13201000 Bestemd fonds voor evenementen

140

Overgedragen winst
14000000 Overgedragen winst

SCHULDEN
Schulden op ten hoogste één jaar
Handelsschulden
Leveranciers

448.674,80

17/49
42/48

241.059,94

309.051,97

44

55.942,60

145.669,78

440/4

55.942,60

145.669,78

26.212,58

44001000 Openstaande leveranciers vorige boekjare

3.524,07

44010000 Op te maken creditnota's

746,17

44400000 Te ontvangen facturen

45
450/3

45110000 BTW r/c credit

29.730,02

32.138,53

100.065,24

163.382,19

1.986,57

31.385,82

1.986,57

45300000 Ingehouden voorheffingen

Bezoldigingen en sociale lasten

31.385,82

454/9

98.078,67

45400000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

49200000 Toe te rekenen kosten

131.996,37
32.262,21

45600000 Vakantiegeld

Overlopende rekeningen

54.692,68
54.568,33

44002000 Klanten met creditsaldo vorige boekjaren

Belastingen

398.301,10

156.007,84

44000000 Leveranciers

Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las...

405.759,12

98.078,67

492/3

85.052,10
54.917,10

99.734,16

89.249,13
79.442,13
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Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017
01/01/2017 - 31/12/2017

49300000 Over te dragen opbrengsten

Totaal der passiva

30.135,00

1.554.270,32

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

9.807,00

1.219.921,00
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Interne Balans VZW

Volledige schema

EUR

Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

2.268.369,33

2.177.048,45

795.756,07
174.457,88

882.312,00
209.731,23

RESULTATENREKENING
70/74

Bedrijfsopbrengsten
Omzet

70

70000000

Verkoopdienst

70101000

Huur: Sportmateriaal

70104000

Huur: Sportaccommodaties

1.197,60

70110000

Recuperatie verbruikskosten voor interne

5.947,94

13.800,21

11.570,00

13.136,18

70113910

Recup verz niet-leden sportpromotionele

70113912

Recup verzekering wagens club

70113913

Recup brandverzekering

70113930

Recuperatie objectieve aansprakelijkheid

70119000

Recuperatie andere werkingskosten

70121000

Recup verplaatsingskosten sporttechnisch

70129000

Recup andere verplaatsingskosten

70131000

Opbrengsten: Informatie- en promotiemate

70139000

Opbrengsten: Andere drukwerken, informat

70139100

Website: onderhoud, banner,...

70149000

Recuperatie andere kosten dienstverlenen

70150000

Recuperatie inschrijvingsgeld cursussen

70159000

Recup andere bijdragen

70163000

Recuperatie verblijfskosten deelnemers

70190000

Recuperatie kosten vergaderingen, studie

70199000

Andere opbrengsten diverse goederen en d

70200000

Inkomgelden wandeltochten

70201000

Inkomgelden goed doel : To Walk Again

70201000
Inkomgelden
goed
doel : To Walk Again
Lidgeld;
schenkingen;
legaten en
subsidies
70201000
Inkomgelden
goed doelleden
: To Walk Again
73100000
Lidgelden
toegetreden

120,00

100,00

919,40
590,00
9.750,00

8.125,00
1.566,50
280,00

30,80
28.479,30
152.515,05

135.227,35

6.376,70

14.935,00
5.000,00

4.269,06

2.682,89
3.144,79

18.114,00

6.492,38
78,10

73

20.263,24

24.743,60

384.579,40

411.500,07

5.974,40

2.370,00

1.404.872,59
538.566,84

73101000

Lidgelden federatieleden

73200000

Schenkingen zonder terugnemingsrecht (+/

73700100

Basissubsidies bloso werking

73700200

Basissubsidies bloso personeel

73710000

Reg. Bloso voorgaande jaren: basissub

13.771,23

(2.045,81)

73720000

Subsidies Ministerie van de Vlaamse Geme

73.771,46

70.471,66

73724000

Subsidies andere

226,90

618,72

73800000

Compenserende bedragen verm. loonkost

1.651,10

1.696,50

67.740,67
58.114,06

72.316,27
64.116,99

Andere bedrijfsopbrengsten
73800000
Compenserende
bedragen
verm. loonkost
74300000
Inkomsten
sponsoring,
TV-rechten,
e.d.

33.985,00

1.222.420,18
500.422,04
14.103,00

2.500,00
740.400,06

188.411,08
448.742,99

74

74410000

Vast recht IVV-tocht

4.147,00

2.561,00

74610000

Recuperatie maaltijdcheques bijdrage wn

2.274,83

2.400,18

74620000

Recuperatie voordelen alle aard

74630000

Recuperatie pers. bijdrage groepsverz

Bedrijfskosten
74630000
Recuperatie
pers. bijdrage groepsverz
Handelsgoederen;
grond- en hulpstoffen
74630000
Aankopen
74630000
60400000

Recuperatie pers. bijdrage groepsverz
Recuperatie
pers. bijdrage groepsverz
Aankopen
handelsgoederen

60/64

375,00

537,50

2.829,78

2.700,60

(1.831.516,99)

(1.935.914,11)

60

(47.486,84)

(72.467,73)

600/8

(22.963,55)
(22.963,55)

(119.848,60)
(119.848,60)
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Volledige schema

EUR

Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017
01/01/2017 - 31/12/2017

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

Voorraad : afname (toename) (+)(-)
60400000
Aankopeninhandelsgoederen
60940000
Wijziging
voorraad handelsgoederen

609

(24.523,29)
(24.523,29)

47.380,87
47.380,87

Diensten en diverse goederen
60940000
Wijziging
in voorraadmateriaal
handelsgoederen
61000000
°
Huur technologisch

61

(795.791,56)
(411,08)

(862.584,68)
(5.517,42)

(2.934,48)

(36.223,42)

61010000

°Huur sportmateriaal

61020000

°Huur didactisch materiaal

61030000

°Huur voertuigen

61040000

°Huur sportaccommodaties

61050000

Huur meubilair

61060000

°Huur vergader- en leslokalen

61070000

Huur secretariaat

61090000

Huur andere

61100000

°Verbruikskosten interne&externe communi

61110000
61120000

(827,74)
(7.611,00)

(7.797,07)

(892,75)

(8.136,27)

(2.922,25)

(6.125,91)

(3.837,59)

(2.662,48)

(32.657,98)

(33.295,02)

(1.249,02)

(3.266,87)

(113.901,94)

(92.144,62)

°Aankoop van bureelbenodigdheden

(9.566,35)

(11.423,19)

°Brandstof voertuigen

(2.261,49)

(1.357,74)

61130000

Brandverzekering

(7.541,65)

(25.200,97)

(16.334,41)

(16.543,54)

(143,34)

(114,54)

(495,33)

(495,33)

61131000

Verzekering BA

61134000

Verzekering sportmateriaal

61135000

''Verzekering Electronica

61136000

Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid

(15.958,40)

61137000

Verzekering wagens

(19.296,00)

(6.432,00)

61139000

Decretale verzekering leden

(73.141,29)

(72.354,33)

(48.590,88)

(55.571,62)

61140000

Onderhoud

61150000

°Aankopen technologisch materiaal

61151000

°Aankoop sportmateriaal

61152000

°Didactisch materiaal

61160000

°Kosten voor kwaliteites-en effectmeting

(224,99)

(72,51)

(1.877,02)

(5.559,16)

(50,03)
(5.348,50)

61190000

Andere werkingskosten

61200000

°Verplaatsingskosten adm. med (subs)

(647,96)

61211000

°Verplaatsingskosten: sporttechnische mw

(132,53)

(692,07)

61240000

°Verplaatsingskosten bestuursleden (subs

(51.039,71)

(58.509,18)

61250000

°Kosten vervoer sportmateriaal

(154,21)

(100,60)

61260000

*Verplaatsingskosten docenten in bijscho

(269,74)

61261000

Verplaatsingskosten docenten in bijschol

61290000

Verplaatsingskosten: leden pbk

(4.647,30)

(18,42)

61291000

Verplaatsingskosten andere

(1.936,24)

(1.277,42)

61300000

°Drukwerken

(185.334,85)

(182.605,72)

61310000

°Kosten voor informatie- en promotiemat

(45.211,46)

(86.588,63)

61390000

Drukwerken, informatie- promotiemateriaa

61400000

°Kosten voor medische hulpposten

61410000

°Kosten voor auteursrechten

61420000

°Opmaak, neerlegging en controle vd jrr

61429000

Andere kosten voor financiële verslaggev

61430000

Juridisch advies

61440000

Werkingskosten raden en commissies

(258,93)

(251,60)

(285,90)

(85,95)
(558,75)
(291,95)

(500,24)

(121,33)

(74,74)

(13.432,40)

(27.101,46)

(1.505,03)

(3.633,72)
653,30
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Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017
01/01/2017 - 31/12/2017

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016
01/01/2016 - 31/12/2016

61460000

°Dienstverlening occ adm medewerkers

61461100

Dienstverlening occ sporttech mw

61463000

*Dienstverlening docenten in bijscholing

61463100

Dienstverlening docenten in bijscholing

(2.266,63)

61469000

Dienstverlening andere medewerkers

(2.732,73)

61490000

Andere

(1.557,11)

61500000

°Inschrijvingsgeld cursussen

61510000

°Bijdrage aan Vlaamse Sportfederatie

61520000

Bijdrage aan de nationale koepel

61540000

Bijdrage aan het BOIC

61590000

Andere lidgelden en bijdragen

(1.493,92)
(1.861,00)
(565,06)

(2.049,76)

(2.802,35)

(313,00)

(306,00)

(7.760,00)

(5.426,43)

(125,00)

(125,00)

(2.124,45)

(939,98)

61610000

"Verblijfskosten sport. medewerkers subs

61611000

°Verblijfskosten sporttechn mw

(239,70)

61631000

°Verblijfskosten: Deelnemers

61632000

Verblijfskosten: Deelnemers

61641000

°Verblijfskosten: Bestuursleden

61700000

Uitzendpersoneel en personen die ter bes

(39.339,01)

***
Kosten vergaderingen, studiedagen, congr
61900000
***
Huisvestingskosten: energie, water, ...
61920000
***
Sociaal secretariaat
61930000
***
Andere
61990000
***
Receptie- en representatiekosten
61992000
Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-)
***
Receptie- en
representatiekosten
62000000
Brutoloon,
personeel
in vaste dienst

(36.343,26)

(29.528,50)

(8.272,60)

(17.636,69)

(4.593,92)

(4.651,02)

(26.343,13)

(31.459,76)

(154,00)
(29,50)
(1.200,00)
(50,00)

(946,50)

(155,97)
62

(902.250,63)
(539.648,64)

(927.747,40)
(560.124,51)

62001000

Vakantiegeld, personeel in vaste dienst

(39.121,82)

(37.697,73)

62002000

Eindejaarspremie, personeel in vaste die

(45.179,25)

(45.197,24)

***
62090000
62100000

Andere personeelskosten

(3.142,76)

(2.934,12)

(199.322,50)

(207.819,02)

62200000

Werkgeverspremies voor buitenwettelijke

(29.080,16)

(24.899,47)

62300000

verzekering tegen arbeidsongevallen

(2.080,66)

(2.709,55)

62310000

Andere personeelskosten: woon/werk-verke

(6.823,21)

(8.477,98)

62311000

°Dienstverplaatsingen personeel gesub

(23.110,18)

(19.682,47)

62340000

Maaltijdcheques

(14.609,00)

(15.414,00)

62341000

Maaltijdcheques administratiekost

(775,50)

(889,16)

62350000

Provisie vakantiegeld

1.655,49

(455,61)

62390100

Geneeskundige dienst

(1.012,44)

(991,50)

62390300

Hospitalisatieverzekering

RSZ: Personeelsleden in vaste dienst

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op
immateriële en materiële vaste activa

(455,04)
630

(61.306,66)

(52.989,48)

62390300
63010000

Hospitalisatieverzekering
Afschrijvingen
op immateriële vaste acti

(28.467,56)

(16.012,07)

63018000

°Afschrijvingen IVA akkoord BLOSO

(23.825,47)

(23.825,47)

63021000

°Afschrijving Technologisch materiaal VE

(7.916,69)

(12.109,70)

63023010

Afschrijving Meubilair VE

(983,78)

(929,08)

63025100

Overige materiële vaste activa in volle

(113,16)

(113,16)

Waardeverminderingen op voorraden; bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen ( terugnemingen) (+)(-)
63025100
Overige materiële vaste activa in volle

631/4

(1.554,41)

(670,77)
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Bkj 2017
Ope 2017 --> Afs 2017

63400000

Waardeverminderingen op handelsvordering

63400000
Waardeverminderingen op handelsvordering
Andere
bedrijfskosten
63400000
Waardeverminderingen
op handelsvordering
64003000
Publicatie
Belgisch Staatsblad
64004000

Niet aftrekbare btw (AVG)

64320000
64801000

640/8

Bkj 2016
Ope 2016 --> Afs 2016

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

(1.554,41)

(670,77)

(23.126,89)
(369,84)

(19.454,05)

(11.538,04)

(14.454,05)

Schenkingen zonder terugnemingsrecht

(7.000,00)

(5.000,00)

Ondersteuning clubs

(4.219,01)

Ondersteuning clubs
Positief 64801000
(Negatief) bedrijfsresultaat
(+)(-)
64801000
Ondersteuning clubs
Financiële
opbrengsten

9901

436.852,34

241.134,34

75

764,16

1.026,64

64801000uit vlottende
Ondersteuning
Opbrengsten
activa clubs
64801000
Ondersteuning clubs
75110000
Intresten

751

726,76
726,76

798,05
798,05

Andere financiële opbrengsten
75110000
Intresten
75600000
DIV.
FINANCIËLE OPBRENGSTEN

752/9

37,40

228,59
88,27

75610000

ONTVANGEN BETALINGSKORTING (AANKOOP)

75700000

Betalingsverschillen

Financiële kosten
75700000
Andere
financiële Betalingsverschillen
kosten

33,76

135,17

3,64

5,15

65

(385,38)

(893,83)

652/9

(893,83)
(8,83)

75700000
65700000

Betalingsverschillen

(385,38)
(66,81)

65800000

Bankkosten

(318,57)

(885,00)

437.231,12

241.267,15

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
65800000
Bankkosten
Uitzonderlijke
opbrengsten
65800000
Bankkosten
Andere
uitzonderlijke
opbrengsten
65800000
Bankkosten
76900000
Overige
uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
76900000 afschrijvingen
Overige uitzonderlijke
opbrengsten
Uitzonderlijke
en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa
76900000
66010000

9902
76

58.092,40

764/9

58.092,40
58.092,40

66

(2.220,47)

660

(21.121,26)

Overige uitzonderlijke
opbrengsten
Uitzonderlijke
afschrijvingen
en waardev

(21.121,26)

66010000
Uitzonderlijke
afschrijvingen en waardev
Andere
uitzonderlijke
kosten
66010000
Uitzonderlijke
afschrijvingen
66400000
Overige
uitzonderlijke
kostenen waardev

664/8

(2.220,47)
(2.220,47)

Overigevan
uitzonderlijke
kosten
Positief 66400000
(Negatief) resultaat
het boekjaar
vóór belastingen
66400000
Overige uitzonderlijke kosten
Belastingen

9903

66400000
Overige
uitzonderlijke
kosten
Belgische
belastingen
op het
resultaat van
het boekjaar
66400000
Overige uitzonderlijke
kosten
67010000
Onroerende
voorheffing
67020000

493.103,05

220.145,89

67

(1.512,57)

(1.037,16)

670

(279,08)
(182,50)

(301,85)
(182,50)

(96,58)

(119,35)

Roerende voorheffing

Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
67020000
Roerende taks
voorheffing
67100000
Jaarlijkse
vergoeding successierech

(21.121,26)

671

(1.233,49)
(1.233,49)

(735,31)
(735,31)

Positief(Negatief) resultaat van het boekjaar
67100000
Jaarlijkse
taks vergoeding successierech
RESULTAATVERWERKING

9904

491.590,48

219.108,73

67100000
Jaarlijkse taks
vergoeding successierech
Te bestemmen
positief(negatief)
resultaat
67100000
Jaarlijkse
taks
successierech
Te bestemmen positief(negatief) vergoeding
resultaat van
het boekjaar

9906

897.349,60

811.518,24

9905

491.590,48

219.108,73

14P

405.759,12
405.759,12

592.409,51
592.409,51

(14)

448.674,80

405.759,12

67100000 positief(negatief)
Jaarlijkse taks vergoeding
successierech
Overgedragen
resultaat van
het vorig boekjaar
67100000
Jaarlijkse
taks vergoeding
successierech
79000000
Overgedragen
pos. res. vorig
bkj
Overgedragenresultaat
pos. res. vorig bkj
Over te 79000000
dragen positief(negatief)
79000000
Overgedragen pos. res. vorig bkj

Naam
Adres

VLAANDEREN WANDELSPORT VZW
INDUSTRIELAAN 11 BUS 3
9990 MALDEGEM

Klantnummer
Ondernemingsnr.
Boekjaar

1450544
643481073
2017

Afschrijvingstabel 2017
OMSCHRIJVING

% - METH.

21000000 KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

GEB. AFSCHR.

AFSCHR.

TOT AFSCHR.

BOEKW.

261.465,18

62.937,01

52.293,03

115.230,04

146.235,14
12.081,18

2015000002 VW-LICENTIECONTRACT EN ONTWIKKELINGEN PR

20,00 % - L

30.202,92

12.081,16

6.040,58

18.121,74

2015000003 VW-LICENTIECONTRACT EN ONTWIKKELINGEN DI

20,00 % - L

490,76

196,30

98,15

294,45

196,31

2015000006 AK-CLUBPORTAAL (VOORBEREIDENDE WERKEN)

20,00 % - L

4.299,39

1.719,76

859,88

2.579,64

1.719,75

2015000007 VV-CLUBPORTAAL (VOORBEREIDENDE WERKEN)

20,00 % - L

1.052,46

420,98

210,49

631,47

420,99

2015000008 VV-CLUBPORTAAL (1E SCHIJF)

20,00 % - L

5.331,60

2.132,64

1.066,32

3.198,96

2.132,64

2015000009 AK-CLUBPORTAAL (1E SCHIJF)

20,00 % - L

20.268,00

8.107,20

4.053,60

12.160,80

8.107,20

2015000011 AK-ONTWIKKELING WEBSITE WSVL (1E FASE)

20,00 % - L

598,29

239,32

119,66

358,98

239,31

2015000012 VV-CLUBPORTAAL (2E SCHIJF)

20,00 % - L

3.630,00

726,00

726,00

1.452,00

2.178,00

2015000013 AK-CLUBPORTAAL (2E SCHIJF)

20,00 % - L

13.512,00

5.404,80

2.702,40

8.107,20

5.404,80

2015000014 VV-CLUBPORTAAL (3E SCHIJF)

20,00 % - L

3.554,40

1.421,76

710,88

2.132,64

1.421,76

2015000015 AK-CLUBPORTAAL (3E SCHIJF)

20,00 % - L

13.512,00

5.404,80

2.702,40

8.107,20

5.404,80

2015000016 VV-ONTWIKKELING WEBSITE WSVL

20,00 % - L

351,47

140,58

70,29

210,87

140,60

2015000017 AK-ONTWIKKELING WEBSITE WSVL (2E FASE)

20,00 % - L

1.452,54

581,02

290,51

871,53

581,01

2015000018 VV-CLUBPORTAAL (4E SCHIJF)

20,00 % - L

3.378,00

1.351,20

675,60

2.026,80

1.351,20

2015000019 AK-CLUBPORTAAL (4E SCHIJF)

20,00 % - L

13.512,00

5.404,80

2.702,40

8.107,20

5.404,80

2015000020 AK-ONTWIKKELING WEBSITE WSVL (3E FASE)

20,00 % - L

1.089,40

435,76

217,88

653,64

435,76

2015000021 AK-CLUBPORTAAL (EXTRA DEVELOPMENT)

20,00 % - L

2.892,13

1.156,86

578,43

1.735,29

1.156,84

2016000011 UPDATES CLUBPORTAAL

20,00 % - L

3.380,82

676,16

676,16

1.352,32

2.028,50

2016000012 CLUBPORTAAL (BIJKOMENDE SCHIJVEN)

20,00 % - L

18.817,91

3.763,58

3.763,58

7.527,16

11.290,75

2016000013 CLUBPORTAAL (EXTRA ONTWIKKELINGEN)

20,00 % - L

57.861,63

11.572,33

11.572,33

23.144,66

34.716,97

2017000001 CLUBPORTAAL (EXTRA ONTWIKKELINGEN 2017)

20,00 % - L

34.441,67

0,00

6.888,33

6.888,33

27.553,34

2017000002 TECHNISCHE ANALYSE APP

20,00 % - L

2.642,93

0,00

528,59

528,59

2.114,34

2017000003 WEBSHOP/APP WANDELSPORT (1E SCHIJF)

20,00 % - L

10.796,94

0,00

2.159,39

2.159,39

8.637,55

2017000004 WEBSHOP/APP WANDELSPORT (2E SCHIJF)

20,00 % - L

14.395,92

0,00

2.879,18

2.879,18

11.516,74

1.500,59

1.500,59

0,00

1.500,59

0,00

1.500,59

1.500,59

0,00

1.500,59

0,00

63.420,31

44.637,46

7.916,69

52.554,15

10.866,16

21100000 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHO
2011000002 AK-LICENTIE ADOBE

23100000 TECHNOLOGISCH MATERIAAL: AANSCHAFFINGSWA

1/4

AANSCHAF.
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33,33 % - L

AFSCHRIJVINGSTABEL

Naam
Adres

VLAANDEREN WANDELSPORT VZW
INDUSTRIELAAN 11 BUS 3
9990 MALDEGEM

OMSCHRIJVING

2/4

Klantnummer
Ondernemingsnr.
Boekjaar

% - METH.

AANSCHAF.

1450544
643481073
2017

GEB. AFSCHR.

AFSCHR.

TOT AFSCHR.

BOEKW.

2009000001 AK-INVESTERINGEN 2009

20,00 % - L

3.538,99

3.538,99

0,00

3.538,99

0,00

2010000002 AK-ELECTRICITEITSWERKEN

10,00 % - L

1.226,88

858,83

122,69

981,52

245,36

2010000003 AK-VAATWASSER BOSCH

20,00 % - L

428,75

428,75

0,00

428,75

0,00

2010000004 AK-KOELKAST BEKO

20,00 % - L

297,92

297,92

0,00

297,92

0,00

2010000005 AK-MICROGOLF TECHNOLUX

20,00 % - L

76,83

76,83

0,00

76,83

0,00

2010000007 AK-STAPELSTEEKWAGEN

10,00 % - L

340,00

238,00

34,00

272,00

68,00

2012000001 VW-CANON KOPIEERMACHINE

33,33 % - L

7.170,46

7.170,46

0,00

7.170,46

0,00

2012000003 AK-REVETEERMACHINE

33,33 % - L

328,43

328,43

0,00

328,43

0,00

2012000008 AK-DELL VOSTRO 3360

33,33 % - L

816,68

816,68

0,00

816,68

0,00

2012000010 AK-DELL COMPUTER

33,33 % - L

838,47

838,47

0,00

838,47

0,00

2013000002 VV-LAPTOP ETIENNE

33,33 % - L

759,00

759,00

0,00

759,00

0,00

2014000001 VW-3 LAPTOPS

33,33 % - L

4.703,03

4.703,03

0,00

4.703,03

0,00

2014000002 VV-LAPTOP ACER (SECRETARIAAT)

33,33 % - L

599,00

599,00

0,00

599,00

0,00

2014000004 AK-SNIJMACHINE IDEAL4850

33,33 % - L

1.463,80

1.463,80

0,00

1.463,80

0,00

2014000005 AK-DELL VOSTRO PC

33,33 % - L

623,23

623,23

0,00

623,23

0,00

2014000006 AK-DELL LOGITECH M305

33,33 % - L

1.611,41

1.611,41

0,00

1.611,41

0,00

2014000007 AK-AIRCONDITIONING

10,00 % - L

9.135,17

3.654,08

913,52

4.567,60

4.567,57

2014000008 AK-2 LAPTOPS FUJITSU E754

33,00 % - L

2.434,41

2.434,41

0,00

2.434,41

0,00

2014000009 AK-PC ANN FJITSU ESPRIMO

33,33 % - L

1.434,97

1.434,97

0,00

1.434,97

0,00

2014000010 AK-3 SCHERMEN FUJITSU LED E22T-7

33,33 % - L

939,68

939,68

0,00

939,68

0,00

2014000011 AK-SERVER - PRIMERGY TX150S8F

20,00 % - L

4.070,84

2.442,51

814,17

3.256,68

814,16

2014000012 VV-PC HANS

33,33 % - L

1.454,90

1.454,90

0,00

1.454,90

0,00

2014000013 VV-PC KEVIN

33,33 % - L

1.029,98

1.029,98

0,00

1.029,98

0,00

2015000004 AK-APPLE IMAC

33,33 % - L

2.178,81

1.452,40

726,41

2.178,81

0,00

2015000005 AK-PROJECTOR EPSON EV-X18

33,33 % - L

552,73

368,44

184,29

552,73

0,00

2015000010 AK-3 LAPTOPS HP 250 G3-CN2840 4GB

33,33 % - L

1.384,98

923,22

461,76

1.384,98

0,00

2016000001 SCANNERS ELEKTRONISCH INSCHRIJVEN

33,33 % - L

3.734,49

1.244,71

1.244,71

2.489,42

1.245,07

2016000002 LAPTOP NATHALIE

33,33 % - L

1.046,05

348,65

348,65

697,30

348,75

2016000003 2 TUBES VOOR BEURZEN

33,33 % - L

2.668,06

889,26

889,26

1.778,52

889,54

2016000004 FUJITSU SCHERM GERDA

33,33 % - L

167,77

55,92

55,92

111,84

55,93

2016000005 FUJITSU PC CARINE

33,33 % - L

561,87

187,27

187,27

374,54

187,33

2016000006 LENOVO 5 LAPTOPS VOOR SCANNERS

33,33 % - L

2.133,77

711,19

711,19

1.422,38

711,39

2016000007 FUJITSU LAPTOP INGRID

33,33 % - L

1.069,68

356,52

356,52

713,04

356,64

1450544/2017/2018/62

AFSCHRIJVINGSTABEL

Naam
Adres

VLAANDEREN WANDELSPORT VZW
INDUSTRIELAAN 11 BUS 3
9990 MALDEGEM

OMSCHRIJVING

Klantnummer
Ondernemingsnr.
Boekjaar

% - METH.

GEB. AFSCHR.

AFSCHR.

TOT AFSCHR.

BOEKW.

2016000008 FUJITSU LAPTOP ANN

33,33 % - L

1.069,68

356,52

356,52

713,04

356,64

2017000005 HARDE SCHIJVEN SERVER

33,33 % - L

879,06

0,00

292,99

292,99

586,07

2017000006 AIRCO KANTOOR HASSELT

33,33 % - L

650,53

0,00

216,82

216,82

433,71

13.273,72

9.924,25

983,78

10.908,03

2.365,69

24110000 MEUBILAIR: AANSCHAFFINGSWAARDE
1997000001 VW-STEEKWAGENTJE

20,00 % - L

120,00

120,00

0,00

120,00

0,00

2007000001 VW-KOELKAST

20,00 % - L

319,00

319,00

0,00

319,00

0,00

2010000001 AK-BUREAU'S, KASTEN OCC.

20,00 % - L

3.620,00

3.620,00

0,00

3.620,00

0,00

2011000001 VW-3 BUREELSTOELEN

20,00 % - L

577,17

577,17

0,00

577,17

0,00

2012000004 AK-VOETPLATEN 12.5KG

20,00 % - L

400,11

400,11

0,00

400,11

0,00

2012000005 AK-STORES BURELEN

10,00 % - L

2.918,84

1.459,40

291,88

1.751,28

1.167,56

2014000003 AK-BUREAU'S OCC.

20,00 % - L

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2015000001 VW-3 BUREAU'S

20,00 % - L

1.857,00

742,80

371,40

1.114,20

742,80

2016000009 2X HANGMAPPENLADE

33,33 % - L

557,37

185,77

185,77

371,54

185,83

2017000007 BUREELSTOEL

33,33 % - L

404,23

0,00

134,73

134,73

269,50

1.131,58

113,16

113,16

226,32

905,26

1.131,58

113,16

113,16

226,32

905,26

340.791,38

119.112,47

61.306,66

180.419,13

160.372,25

26100000 OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA IN VOLLE
2016000010 WARMTEWERENDE BINNENFOLIE

TOTAAL

3/4

AANSCHAF.
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10,00 % - L

AFSCHRIJVINGSTABEL

Naam
Adres

VLAANDEREN WANDELSPORT VZW
INDUSTRIELAAN 11 BUS 3
9990 MALDEGEM

Klantnummer
Ondernemingsnr.
Boekjaar
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Investeringen boekjaar 2017
OMSCHRIJVING

LEVERANCIER

% - METH.

21000000 KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

62.277,46

31/12/2017

2017000001 CLUBPORTAAL (EXTRA ONTWIKKELINGEN 2017) ( )

836535621 PHPRO NV

20,00 % - L

26/04/2017

2017000002 TECHNISCHE ANALYSE APP (AANKP 288)

475606737 DIGICREATE.BE BVBA

20,00 % - L

2.642,93

10/07/2017

2017000003 WEBSHOP/APP WANDELSPORT (1E SCHIJF) (AANKP 459)

475606737 DIGICREATE.BE BVBA

20,00 % - L

10.796,94

31/07/2017

2017000004 WEBSHOP/APP WANDELSPORT (2E SCHIJF) (AANKP 494)

475606737 DIGICREATE.BE BVBA

20,00 % - L

14.395,92

23100000 TECHNOLOGISCH MATERIAAL: AANSCHAFFINGSWA

34.441,67

1.529,59

09/05/2017

2017000005 HARDE SCHIJVEN SERVER (AANKP 358)

824268485 BVBA GREENBYTES BVBA

33,33 % - L

879,06

24/05/2017

2017000006 AIRCO KANTOOR HASSELT (AANKP 352)

AIRSAIN B AIRSAIN BENELUX

33,33 % - L

650,53

BENP BENP

33,33 % - L

24110000 MEUBILAIR: AANSCHAFFINGSWAARDE
31/01/2017

2017000007 BUREELSTOEL (AANKP 39)

TOTAAL

4/4

AANSCHAF.

404,23
404,23

64.211,28

1450544/2017/2018/62

INVESTERINGEN BOEKJAAR

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
VOORSTEL BIJDRAGEN 2019
 Ledenbijdragen:
Algemene afspraken:
CLUB en ASPIRANTCLUB
• voor elke lid

€ 10

• Wandelsport Vlaanderen vzw rekent de ledenbijdrage aan de clubs als volgt aan:
o Op 01.01.2019:
Voorlopige factuur op basis van het aantal actieve leden van de club op 01.10.2018
met een minimum van 20 leden.
o Op 01.01.2019:
Indien de Wandelclub, Aspirant Wandelclub geen twintig ingeschreven leden heeft,
betalen ze een jaarlijkse bijdrage van 200 euro.
o Op 01.07.2019:
Aanvullende factuur voor het aantal leden in meer t.o.v. het aantal reeds gefactureerde leden.
o Op 01.10.2019:
Eindafrekening op basis van het aantal leden op die dag voor de clubs die 20 leden of
meer hebben. Ofwel volgt een aanvullende factuur, ofwel geschiedt een verrekening in
min.
 Federatieleden:
Personen kunnen rechtstreeks aansluiten bij de federatie als toetredend lid. Deze leden ontvangen een lidkaart en de daarbij horende voordelen, net zoals leden van een
club/aspirantclub.
Lidgeld voor één persoon (adres in België):

€ 35

• Lidgeld voor één persoon (adres in buitenland):
• Lidgeld voor een gezin:
o voor de eerste persoon van het gezin (adres in België)
o voor de eerste persoon van het gezin (adres in buitenland)
o voor de tweede persoon van het gezin
o voor elk verder gezinslid

€ 40
€ 35
€ 40
€ 25
€ 15

 Deelnemersbijdragen:
Bijdrage voor de inschrijfkaarten:
• De clubs/aspirantclubs kunnen gratis de inschrijfkaarten/ betaalbewijzen bekomen die de
federatie ter beschikking stelt.
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• De clubs/aspirantclubs kunnen ook eigen inschrijfkaarten/betaalbewijzen drukken onder
volgende voorwaarden:
o Dit minstens 6 weken voor de organisatie aanvraagt bij Wandelsport Vlaanderen vzw.
o Bij de aanvraag een ontwerp van de kaart voorlegt
o Op die kaart het logo van Wandelsport Vlaanderen vzw en het logo van de bevoorrechte partners is afgedrukt.
De eigenlijke deelnemersbijdrage.
•

Deze bijdrage bedraagt, ongeacht het gevraagde inschrijfgeld, voor alle
deelnemers € 0,25.

•

Voor meerdaagse tochten wordt per dag betaald.

•

Bij tochten die over twee kalenderdagen lopen (de zgn. nachttochten) dient slechts
één keer deelnemersbijdrage betaald te worden.

 Bijdrage voor het IVV:
Jaarlijkse bijdrage, voor elke club/aspirantclub verplicht
Aankoop stempel IVV, éénmalig

€ 13
€ 45

 Ledenwerving:
• De clubs/aspirantclubs krijgen van Wandelsport Vlaanderen vzw begin november 2018
voor al hun leden die ze in 2018 hadden een gepersonaliseerd schrijven waarin de lidkaart
2019 is opgenomen.
• Voor nieuwe leden kunnen de clubs vanaf 10/11/2018 via het clubportaal zelf de ledengegevens ingeven en de gepersonaliseerde brief met lidkaart en aansluitnummer uitprinten.
Zij ontvangen daartoe een aantal blanco lidkaarten. Bijkomende blanco lidkaarten kunnen
gevraagd worden via het clubportaal, rubriek Bestellingen
• Clubs/aspirantclubs die niet via het clubportaal werken, genieten niet van de persoonlijke
service zoals bvb. een uitprint op lidkaart van hun nieuwe leden door het secretariaat, …
tenzij ze hiervoor de kostprijs van 2,00 euro per lid bij betalen.
 Andere papieren documenten: Alle documenten zijn voortaan gratis te verkrijgen. Elk document is echter beschikbaar op het clubportaal en kan dus daar gedownload worden en afgeprint.
 Abonnement op het tijdschrift Walking Magazine:
• Wandelsport Vlaanderen vzw stuurt aan de leden per identiek adres 1 gratis exemplaar
van elke uitgave van het Walking Magazine, tijdschrift dat in de loop van 2019 vijf keer zal
verschijnen.
• Betalende abonnementen voor ‘Walking Magazine’ kosten:
o € 20 per jaargang voor abonnement in België;
o € 25 voor abonnement naar buitenland.
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 Inschrijfgeld
•
•
•
•

Het inschrijfgeld dient:
o vermeld te zijn in de kalender én afgedrukt in de Walking in Belgium 2019.
o vermeld te zijn op de folders omtrent de tocht.
De leden van de bij Wandelsport Vlaanderen vzw, F.F.B.M.P. en V.G.D.S. aangesloten clubs
en de aangesloten leden bij een erkende buitenlandse wandelfederatie, dienen steeds, op
voorlegging van hun lidkaart, te kunnen genieten van een korting van minstens € 0,40.
Wandelsport Vlaanderen vzw zal, ten behoeve van de clubs/aspirantclubs op het clubportaal een model van de lidkaarten van de andere wandelsportfederaties plaatsen.
In Walking in Belgium zelf en in andere communicatie verschijnt de tekst: “Op vertoon van
de lidkaart bij een erkende wandelfederatie geniet u minstens 0,40 euro korting”.
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PROCEDURES GOED BESTUUR
Uitgangspunt in onze werking is onze missie en visie:
Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie die de wandelsport in Vlaanderen faciliteert,
promoot en uitbouwt. In samenwerking met clubs, leden, partners en medewerkers biedt
Wandelsport Vlaanderen vzw wandelingen aan op maat van iedereen vanuit de overtuiging dat
wandelen bijdraagt aan een actieve en gezonde levensstijl.
Wandelsport Vlaanderen vzw wil de wandelsport in Vlaanderen kwalitatief en kwantitatief naar een
hoger niveau brengen zodat iedereen op een gezonde, sociale en maatschappelijk verantwoorde
manier de wandelsport kan beoefenen.
Bij de uitbouw van de wandelsport in Vlaanderen laten we ons leiden door volgende punten:
o
o
o
o
o
o
o

Rationalisering en professionalisering
Open communicatie
Transparante werking
Ondersteuning van de clubwerking
Doelgroepgericht werken
Activering van de leden
Goed bestuur

De belangrijkste reglementen zijn de statuten, huishoudelijk reglement en het arbeidsreglement.
Om deze reglementen niet te overladen met detail-info inzake werkwijzes, afspraken, … worden er
aparte procedures gemaakt. Deze procedures moeten dus steeds samen gelezen worden met de
bepalingen in de statuten en huishoudelijk reglement.
Deze nota bevat volgende procedures:
1. De algemene vergadering
2. Profiel, taken en gedragscode lid raad van bestuur
3. Profiel en taak van de voorzitter, secretaris, penningmeester, kalenderverantwoordelijke en
personeelsverantwoordelijke
4. Taak en gedragscode van het directiecomité
5. Taken van de directeur
6. Vergaderingen raad van bestuur (opmaak agenda, verloop vergadering, goedkeuring
besluiten, belangenconflicten, werkplan en vergaderschema)
7. Vergaderingen directiecomité (opmaak agenda, verloop vergadering, goedkeuring besluiten,
belangenconflicten)
8. Introductieprocedure nieuwe bestuurders
9. Werking, taken en samenstelling financieel comité
10. Gedragscode lid regiobestuur
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Titel: Algemene Vergadering
Eigenaar: Algemene vergadering en raad van bestuur

Goedgekeurd op: 31/03/2018

Alle afspraken omtrent deelname, uitnodiging, agenda en verslag van de algemene vergadering staat
beschreven in de statuten en in hoofdstuk 4 van het huishoudelijk reglement.
De algemene vergadering heeft geen uitvoerende taken maar toezichthoudende en beleidsmatige
taken.
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Titel: Profiel, taken en gedragscode lid raad van bestuur
Eigenaar: algemene vergadering en raad van bestuur

Goedgekeurd op: 31/03/2018

De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de regiobestuurders en moeten ook zelf
eerst als regiobestuurder verkozen zijn. De realiteit is dat er niet zo veel mensen zich kandidaat
stellen voor de functie van lid van de raad van bestuur. Om duidelijkheid te geven over wat
verwacht wordt van een lid van de raad van bestuur, zullen we onderstaande mee bezorgen met de
oproep voor kandidaten. (De verkiezing is om de twee jaar zoals in het huishoudelijk reglement
bepaald). We streven er naar dat we zoveel mogelijk mensen hebben die aan onderstaande
eigenschappen voldoen. Dit zal een proces van jaren zijn en telkens weer een uitdaging om dit doel
te bereiken. Deze eigenschappen en taken moeten ook niet allen vanuit een professionele basis
verworven te worden. We vinden het als vrijwilligersorganisatie heel belangrijk dat elders verworven
competenties (EVC’s) ook erkend worden.
Telkens er verkiezingen zijn, wordt deze procedure en de “procedure profiel en taken van de
voorzitter, secretaris, penningmeester, kalenderverantwoordelijke en personeelsverantwoordelijke“
overlopen en indien nodig bijgestuurd.
Er zijn een aantal eigenschappen, bekwaamheden en taken waaraan alle leden van de raad van
bestuur moeten voldoen. Hieruit volgt een gedragscode die elk lid van de raad van bestuur moet
ondertekenen.
In een volgende procedure worden voor een aantal functies het specifieke profiel en de specifieke
taken omschreven.

1. De leden van de raad van bestuur dienen zoveel mogelijk volgende eigenschappen te hebben
(=profiel)
-kan verantwoordelijkheid opnemen
-relativeringsvermogen
-teamspeler
-heeft vergader technische capaciteiten
-heeft basiskennis van de Office programma’s
-kan zijn/haar ideeën of informatie op een duidelijke en gepaste manier naar voor brengen, zowel
schriftelijk als mondeling
-staat open voor andere meningen en andere visies
-kan feedback geven en staat open voor het krijgen van feedback
-gezonde zakelijkheid en heeft bedrijfsmatig inzicht
-kan onafhankelijk en objectief oordelen over strategische zaken, middelen, …
-kan proactief en toekomstgericht denken
-heeft een basiskennis van wetgeving en reglementering of is bereid zich hierin te verdiepen
-affiniteit met de wandelsport
-heeft inzicht in de structuur en organisatie van Wandelsport Vlaanderen vzw
-is zich bewust van zijn rol als lid van de raad van bestuur, ten opzichte van de rol van het dagelijks
bestuur en de rol van de algemene vergadering.
-kan een onderscheid maken tussen bestuurlijke taken en operationele of uitvoerende taken
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-heeft inzicht in de uitdagingen waarmee de wandelsport op lokaal, nationaal of internationaal
niveau te maken heeft
-is positief ingesteld en ziet kansen om die uitdagingen aan te pakken
-herkent opportuniteiten in functie van het bereiken van de doelstellingen van Wandelsport
Vlaanderen vzw
-kan omgaan met vertrouwelijke documenten en discussies binnen de raad van bestuur en de
werkgroepen
-woont de algemene vergadering, raad van bestuur en werkgroepen bij waarvan hij/zij deel uit maakt
-is loyaal tegenover Wandelsport Vlaanderen vzw
-treedt in alle omstandigheden op uit hoofde van het bestuurdersmandaat
-stelt het algemeen belang van Wandelsport Vlaanderen vzw boven persoonlijke of clubbelangen
-leeft de gedragscode bestuurder na
2. Rol en taken van de raad van bestuur:
De raad van bestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve
verantwoordelijkheid naar elkaar en naar Wandelsport Vlaanderen vzw toe; zowel extern als intern.
De bestuursleden verdelen de deelaspecten van de werking (bv materiaal, sport, personeel,
communicatie, …). Hiervoor zijn ze als eerste aanspreekbaar, maar de raad is gezamenlijk
verantwoordelijk.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan en de
jaarplannen, inclusief bijhorende begrotingen.
De raad van bestuur bepaalt het beleid vanuit een grote betrokkenheid, maar houdt afstand van de
dagelijkse gang van zaken. Voorbereiding en uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de
directeur en de personeelsleden. Hierbij kunnen deze ondersteund worden door de bestuurder die
het betreffende deelaspect opvolgt.
De raad van bestuur spreekt zich ook uit over belangrijke inhoudelijke standpunten en de strategie
om deze standpunten aan de man te brengen.
De raad van bestuur aanvaardt dat er meer overleg is tussen de voorzitter, secretaris en
penningmeester en de directeur/het personeel gezien hun functie.
De raad van bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering
Taken en verantwoordelijkheden:
-ontwikkelen van een visie en strategie voor Wandelsport Vlaanderen vzw
-inbrengen van beleidsideeën en suggesties
-signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen
-de vooruitgang van de bepaalde doelstellingen en acties opvolgen. Dit houdt in dat dit minstens 1
maal per kwartaal grondig besproken wordt
-houdt toezicht op de besteding van de middelen
-de samenwerking binnen de federatie bevorderen
-werking en structuur federatie evalueren en doelen formuleren om te verbeteren
-draagt de waarden van Wandelsport Vlaanderen vzw uit en promoot Wandelsport Vlaanderen vzw
-belangenvermenging vermijden of bespreekbaar maken
-de belangen van Wandelsport Vlaanderen vzw behartigen
-treedt in alle omstandigheden op uit hoofde van het bestuurdersmandaat
-waken over het naleven van de vzw wetgeving
-maakt tijd voor de vergaderingen van de raad van bestuur en eventueel bijkomend overleg (face to
face of via mail/telefoon)
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-ter voorbereiding van de vergaderingen de documenten grondig lezen
-relevante evenementen en vergaderingen bijwonen en indien nodig als gast fungeren voor partners,
sponsors en andere belanghebbenden
-opvolging van een deelaspect opnemen in overleg met het personeel
-relevante bijscholing volgen
-roept de algemene vergadering bijeen en bepaalt de dagorde van de algemene vergadering
-keurt het voorlopig verslag van de algemene vergadering goed
-een lid van de raad van bestuur heeft geen stemrecht op de algemene vergadering
-beslist over de aanvraag tot de aspirantclub
-beslist over de aanvraag om club te worden
-bepaalt de prijzen voor het komende werkjaar
-bepaald in overleg met het regiobestuur de dagorde voor de regiovergaderingen
-leden van de raad van bestuur hebben geen stemrecht op de regiovergaderingen
-de rvb volgt op dat alle commissies zijn samengesteld

3. Gedragscode lid van de raad van bestuur:
Onderstaande gedragscode zal elke bestuurder tekenen bij de kandidatuurstelling voor zijn/haar
mandaat en er ook naar handelen tijdens zijn/haar mandaat.
Elke bestuurder:
• Eerbiedigt het vertrouwelijke van de documenten en discussies binnen de rvb en de
commissies.
• Woont de AV, de raden van bestuur, de regiovergadering, de regiobestuursvergadering en de
commissies/werkgroepen bij waarvan hij/zij deel uitmaakt.
• Dient de belangen van WSVL vzw.
• Neemt bij een AV, rvb, regiovergadering, regiobestuursvergadering of commissies nooit een
clubstandpunt in.
• Treedt in alle omstandigheden op uit hoofde van het bestuurdersmandaat.
• Integer handelen is belangrijk bij de uitoefening van het mandaat.
• Bij een beslissing na stemming in de rvb verzoent elke bestuurder zich met deze beslissing.
Hij/zij kan wel laten acteren door de verslaggever dat hij niet akkoord is met deze visie.
• Neemt niet deel aan de bespreking en beslissing over een punt waarbij de bestuurder of
zijn/haar club betrokken partij is of er belangenvermenging kan optreden. Dit wordt ook
opgenomen in het verslag.
• Volgt de afspraken en werkwijze van indienen inzake onkostenvergoedingen.
• Individuele geschenken of voordelen die hij/zij krijgt vanuit de uitoefening van zijn
mandaat; worden gezien als geschenken aan de federatie en dit wordt meegedeeld op de
vergadering raad van bestuur.
• Maakt bij niet herverkiezing in een bepaalde functie binnen de veertien (14) kalenderdagen
alle stukken in zijn/haar bezit i.v.m. die functie en behorend tot WSVL vzw of haar werking
over aan de rvb.
• Vervult het mandaat, de functies en opdrachten binnen een redelijke termijn naar best
vermogen en legt hiervoor verantwoording af aan de rvb.
• De rvb legt als college verantwoording af aan de AV.
• Ondertekent de gedragscode van WSVL vzw.
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Titel: Profiel en taken van de voorzitter, secretaris,
penningmeester, kalenderverantwoordelijke en
personeelsverantwoordelijke
Eigenaar: algemene vergadering en raad van bestuur

Goedgekeurd op: 31/03/2018

A. Profiel en taak van de voorzitter
De voorzitter draagt de verantwoordelijkheid voor het algemene bestuursfunctioneren. Samen met
de directeur toont hij/zij effectief leiderschap om de doelen uit het beleidsplan te bereiken.
1. Naast het algemene profiel van een bestuurder is het belangrijk dat de voorzitter ook volgende
eigenschappen bezit of ontwikkelt:
-heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt
-heeft leiderschapskwaliteiten
-beschikt over communicatieve vaardigheden
-kan een vergadering leiden
-kan discussies leiden
-kan tegengestelde standpunten verzoenen, kan mensen verbinden
-kan diplomatisch optreden
-heeft een flexibele instelling
-is bereikbaar voor bestuurders, clubbesturen, personeel en relevante stakeholders
-is stressbestendig
-is discreet
-heeft een eigen kritische mening
-kan een werkorganisatie aansturen
-heeft een gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in
adequate acties
-kan de visie van de vereniging uit dragen
-is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de
organisatie) te bevorderen
-heeft een goede omgang met clubbesturen, wandelaars, werknemers en stakeholders
2.Taken van de voorzitter:
-Leidt de algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur.
-Kan tijdens die vergaderingen discussies sluiten en de vergadering schorsen.
-Zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het
bestuur.
-bewaakt de kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het beleidsplan
-Ziet toe op de nodige werkzaamheden en op de uitvoering van de genomen beslissingen.
-Houdt toezicht op de volledige werking van WSVL vzw.
-Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vzw
-nemen van dagelijkse beslissingen in functie van de werking van de vzw
-de voorzitter is gebonden door het beleidsplan en besluiten van de organisatie en heeft geen
autoriteit om deze te veranderen, aan te passen of te negeren.
-Vertegenwoordigt WSVL vzw en draagt daarbij de vastgestelde beleidsvisie uit.
-Is houder van de handtekening van WSVL vzw en kan deze aan anderen doorgeven.
-onderhandelingen voeren.
-problemen signaleren en oplossingen aandragen of deze bespreken met het juiste bestuurslid.
-heeft een individueel gesprek met de nieuwe bestuursleden tijdens hun introductieperiode.
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-Kan zijn/haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een ander bestuurder.
-Bij afwezigheid zullen zijn taken overgenomen worden door de penningmeester of secretaris.
-Kan een deel van zijn/haar administratieve taken overdragen aan, of zich laten bijstaan door, een
personeelslid van WSVL vzw. Hij/zij stelt het DC en de rvb hiervan in kennis.

Profiel en taak van de secretaris
De secretaris coördineert de administratieve taken binnen de organisatie. Samen met de
personeelsleden is hij verantwoordelijk dat de administratieve processen goed verlopen en indien
nodig bijgestuurd worden. Hiervoor laat hij/zij zich leiden door de missie en de doelen in het
beleidsplan.
Naast het algemene profiel van een bestuurder is het belangrijk dat de secretaris ook volgende
eigenschappen bezit of ontwikkelt:
-heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt
-beschikt over communicatieve vaardigheden
-heeft een flexibele instelling
-is bereikbaar voor bestuurders, clubbesturen, personeel en relevante stakeholders
-is stressbestendig
-is discreet
-heeft een eigen kritische mening
-kan een werkorganisatie aansturen
-heeft een gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in
adequate acties
-is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging te
bewaken
-kan de visie van de vereniging uit dragen
-heeft een goede omgang met clubbesturen, wandelaars, werknemers en stakeholders
-administratief sterk
-goede kennis van de Office programma’s
-kan nauwkeurig werken
-heeft kennis van de vzw- wetgeving en andere administratieve kaders binnen Wandelsport
Vlaanderen vzw of is bereid zich hierin te verdiepen

Taken van de secretaris:
-Bewaakt de naleving van de vzw wetgeving
-Zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het
bestuur.
-Maakt het verslag van de algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur. Hij/zij kan
deze taak ook delegeren aan een andere bestuurder of de leidinggevende.
-tekent alle administratieve stukken die de handtekening van de secretaris vragen.
-Houdt toezicht op de administratieve processen van WSVL vzw.
-nemen van dagelijkse beslissingen in functie van de administratie van de vzw.
-Kan op vraag WSVL vzw vertegenwoordigen en draagt daarbij de vastgestelde beleidsvisie uit.
-Kan zijn/haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een ander bestuurder.
-hij/zij geeft een deel van deze administratieve taken vorm in overleg en samen met de
personeelsleden. Hij/zij stelt het DC en de rvb hiervan in kennis.
Y:\Administratie\Beleid\GOED Bestuur\Procedureboek.docx
Pagina 7

Profiel en taak van de penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor een verantwoord beheer van de financiële zaken. Onder
zijn/haar verantwoordelijkheid (in overleg met het bestuur) worden de gelden van de vzw beheerd.
Samen met de personeelsleden en het boekhoudkantoor SBB is hij/zij verantwoordelijk dat de
financiële processen goed verlopen en indien nodig bijgestuurd worden. Hiervoor laat hij/zij zich
leiden door de missie en de doelen in het beleidsplan.
Naast het algemene profiel van een bestuurder is het belangrijk dat de penningmeester ook
volgende eigenschappen bezit of ontwikkelt:
-heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt
-beschikt over communicatieve vaardigheden
-heeft een flexibele instelling
-is bereikbaar voor bestuurders, clubbesturen, personeel en relevante stakeholders
-is stressbestendig
-is discreet
-heeft een gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in
adequate acties
-is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het financiële beheer van de
vereniging te bewaken
-kan de visie van de vereniging (vooral dan inzake financieel beheer) uit dragen
-heeft een goede omgang met clubbesturen, wandelaars, werknemers en stakeholders
-heeft aanleg voor en affiniteit met het beheer van financiële middelen
-administratief sterk
-kan nauwkeurig werken
-heeft kennis van de vzw- wetgeving en andere financiële kaders binnen Wandelsport Vlaanderen
vzw of is bereid zich hierin te verdiepen
Taken van de penningmeester:
-Bewaakt de naleving van de vzw wetgeving (vooral dan inzake de financiële verplichtingen)
-Zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het
bestuur. (vooral dan inzake de financiële aspecten)
-Voert het financieel beheer en houdt de financiële administratie bij.
-Bewaart alle stukken over het financieel beleid gedurende de wettelijke termijn.
-Maakt inventaris van alle goederen die onder de hoede van WSVL vzw staan.
-Is bevoegd om betalingen te doen voor WSVL vzw en houdt de kwijting van alle uitgaven bij.
-keurt de onkostennota’s van personeel en vrijwilligers goed.
-Is verantwoordelijk voor de ontwerpbegroting voor het volgend jaar en licht deze toe op het DC, de
rvb, de commissies waarin ze ter sprake komt en de AV’s.
-Maakt de rekeningen van het afgelopen jaar en licht deze toe op het DC, de rvb, de diverse
commissies waar ze ter sprake komen en de AV’s.
-het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten en signaleert afwijkingen ten overstaan
van de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
-geeft per kwartaal een overzicht van de financiële beheer op de raad van bestuur
-hij/zij geeft een deel van deze financiële taken vorm in overleg en samen met de personeelsleden en
het boekhoudkantoor SBB. Hij/zij stelt het DC en de rvb hiervan in kennis.
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Profiel en taak van de kalenderverantwoordelijke
Momenteel heeft Wandelsport Vlaanderen vzw geen competitie tussen de clubs of de leden. Het
enige sportieve reglement gaat over de planning van de tochten en de opmaak van de jaar kalender.
Hiervoor wordt binnen de raad van bestuur een bestuurder aangeduid die dit als specifieke taak
heeft.
Naast het algemene profiel van een bestuurder is het belangrijk dat de kalenderverantwoordelijke
ook volgende eigenschappen bezit of ontwikkelt:
-beschikt over communicatieve vaardigheden
-heeft een flexibele instelling
-is bereikbaar voor bestuurders, clubbesturen en personeel
-is stressbestendig
-is discreet
-kan tegengestelde standpunten verzoenen, kan mensen verbinden
-kan diplomatisch optreden
-kan vooruit denken en indien nodig proactief optreden
-kan de visie van de vereniging (vooral dan inzake planning tochten) uit dragen
-heeft een goede omgang met clubbesturen en wandelaars
-kan nauwkeurig werken

Taken van de kalenderverantwoordelijke:
-Zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het
bestuur. (vooral dan inzake de aspecten rond plannen tochten)
-Is voorzitter van de kalendercommissie
-Coördineert samen met het secretariaat en de regionale kalenderverantwoordelijken de opmaak
van de jaarkalender.
-Overlegt en beslist met de regionale kalenderverantwoordelijken inzake tocht wijzigingen.
-Verantwoordelijke om de verschillende systemen van kalenderopmaak bij elkaar te brengen.

Profiel en taak van de personeelsverantwoordelijke
Binnen de raad van bestuur is er één persoon die het deelaspect personeel opvolgt. Dit is iemand die
goed weet wat de taken van het personeel zijn en wat de taken van een raad van bestuur of dagelijks
bestuur zijn. Hij/zij streeft samen met de leidinggevende naar een zo efficiënt en effectief mogelijk
personeelsteam.
Naast het algemene profiel van een bestuurder is het belangrijk dat de personeelsverantwoordelijke
ook volgende eigenschappen bezit of ontwikkelt:
-beschikt over communicatieve vaardigheden
-heeft een flexibele instelling
-is bereikbaar voor het personeel
-is discreet
-kan tegengestelde standpunten verzoenen, kan mensen verbinden
-kan diplomatisch optreden
-kan vooruit denken en indien nodig proactief optreden
-is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen de personeelsgroep
te bevorderen
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-is bereid om de takenpakketten van het personeel te leren kennen
-heeft basiskennis van de personeelswetgeving of is bereid zich deze eigen te
maken

Taken van de personeelsverantwoordelijke:
-coacht het team om zelfstandig taken en problemen aan te pakken en grijpt in wanneer nodig
-aanspreekpunt en bemiddelaar wanneer personeelsproblemen en conflicten niet meer door het
team zelf kunnen opgelost worden.
-helpt bestuursnota’s over personeelszaken voorbereiden en op de bestuursvergadering
verduidelijking te geven
-heeft aandacht voor een effectieve en efficiënte werkorganisatie en taakverdeling; telkens in
overleg met de directeur
-neemt actief deel aan werving- of ontslagprocedures
-neemt deel aan de personeelsvergaderingen als vertegenwoordiger van de rvb.
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Titel: Taak van het directiecomité
Eigenaar: algemene vergadering en raad van bestuur

Goedgekeurd op: 31/03/2018

Het directiecomité bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de directeur van
Wandelsport Vlaanderen vzw. Tot de verkiezing van 2019 aangevuld met 2 bestuurders met
uiteenlopende bevoegdheden.

1. Rol en taken van het directiecomité:
Het directiecomité krijgt de volledige bevoegdheid voor het nemen van dagelijkse beslissingen in
functie van de algemene werking van de vzw. Het directiecomité komt op regelmatige tijdstippen
samen en rapporteert op geregelde tijdstippen over hun beslissingen aan de raad van bestuur.
Het directiecomité functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve
verantwoordelijkheid naar elkaar en naar Wandelsport Vlaanderen vzw toe; zowel extern als intern.
Het directiecomité heeft een beperkt aantal uitvoerende taken en vooral toezichthoudende en
beleidsmatige taken.
Taken en verantwoordelijkheden:
-Het uitvoeren van de taken haar opgedragen door de algemene vergaderingen en de rvb.
-Het voorbereiden van de samenkomsten van de rvb en de commissies.
-Kan uitgaven tot 30.000 euro goedkeuren
-de vooruitgang van de bepaalde doelstellingen en acties opvolgen
-het directiecomité behandelt de klachten volgens de afspraken in het huishoudelijk reglement punt
10.3.
-houdt een functioneringsgesprek met de directeur
-bekrachtigt het voorstel van de directeur over ontslag of aanwerving van personeelsleden
-belangenvermenging vermijden of bespreekbaar maken
-waken over het naleven van de vzw wetgeving
-maakt tijd voor de vergaderingen van het directiecomité en eventueel bijkomend overleg (face to
face of via mail/telefoon)
-ter voorbereiding van de vergaderingen de documenten grondig lezen
-relevante evenementen en vergaderingen bijwonen en indien nodig als gast fungeren voor partners,
sponsors en andere belanghebbenden
-relevante bijscholing volgen
-Het directiecomité legt verantwoording af aan de raad van bestuur
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Titel: Taak van de directeur
Eigenaar: directiecomité

Goedgekeurd op: 1/02/2018

Voor alle personeelsleden wordt een functieomschrijving opgemaakt. Hieronder komt een overzicht
van de taken van de directeur. De volledige functie omschrijving is te vinden in het
personeelsdossier.
1. Rol van de directeur:
De directeur is een belangrijke schakel tussen het directiecomité, raad van bestuur en de
personeelsgroep. Hij/zij zorgt voor de goede doorstroming en opvolging van de beleidsbeslissingen
naar het personeel. Hij/zij formuleert de voorstellen en bekommernissen van het personeel naar het
beleid. Hij/zij geeft leiding aan de personeelsleden van Wandelsport Vlaanderen vzw. Hij/zij voert de
dagelijkse leiding en draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie. Een deel van de taken kan
hij/zij delegeren aan andere personeelsleden. Voor tal van zaken zal hij/zij samenwerken met de
personeelsleden en leden van de raad van bestuur.
2. Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan het DC en raad van bestuur.
Maakt deel uit van DC
Maakt deel uit van de rvb zonder stemrecht
Geeft leiding aan alle personeelsleden.
3. Taken van de directeur:
Mee de visie en doelen bepalen op de middellange en lange termijn in overleg met de raad van
bestuur en algemene vergadering. Daarnaast de uitvoering en evaluatie van de doelen opvolgen,
samen met het personeel en de raad van bestuur. De directeur heeft dus zowel beleidsmatige,
toezichthoudende en uitvoerende taken.
Voornaamste taken:
1. De directeur heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse leiding en het beheer van
het secretariaat en is belast met:
a) Het optimaal laten functioneren van de organisatie en het organiseren van de kantoren,
en coördineert de interne coördinatie en samenwerking en tussen de raad van bestuur
en de organisatie.
b) Het algemene personeelsbeleid, het werven en/of ontslaan van personeel mits
bekrachtiging door het directiecomité.
c) De leiding van de werkzaamheden van WSVL vzw met betrekking tot
beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding en beleidscoördinatie.
2. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden houdt de directeur rekening met het belang van
WSVL vzw.
3. Beschikt over gelden die noodzakelijk zijn om het secretariaat te laten functioneren.
4. Voor uitgaven groter dan 10.000 euro is de directeur gehouden overleg te plegen met het
directiecomité.
5. De directeur neemt de leiding over het personeel, houdt werkvergaderingen per
deelgebied en heeft jaarlijks individuele functioneringsgesprekken met de
personeelsleden.
6. Samen met de bestuursorganen en het personeel, bijdragen tot het formuleren en up-todate houden van een visie en missie.
7. Informeert het personeel over de visie en doelstellingen van de federatie en waakt erover
dat zij handelen in functie hiervan.
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8. Waakt erover dat alle interne procedures ten allen tijde correct worden nageleefd door
alle personeelsleden.
9. Neemt deel aan de vergaderingen van het DC en rvb.
10. Opvolgen van de begroting, de resultaten, … aan de hand van prestatie-indicatoren en
bijsturen wanneer nodig.
11. Levert de nodige kwartaalstatistieken aan en legt verantwoording af aan het
directiecomité en rvb.
12. Beheer mailbox info@
13. Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en eigen takenpakket
overstijgen.
14. Opvolging en coördinatie van de vereisten inzake erkenning en subsidiëring van de
federatie.
a. Verantwoordelijk voor tijdige rapportering aan Sport Vlaanderen.
b. Verantwoordelijk voor alle nodige aanvragen inzake erkenning en subsidiering van
Wandelsport Vlaanderen vzw.
15. Adviseren, ondersteunen en controleren van de diverse cellen en personeelsleden.
a. Zorgen voor een goede werkverdeling en samenwerking onder de personeelsleden.
b. Helpen bij het behandelen van opdrachten of dossiers.
c. Ondersteunt het personeel door het bewaken van de onderlinge samenwerking en
communicatie, het stellen van prioriteiten en het toelichten van de genomen
beslissingen.
16. Specifieke taken op vlak van personeelsbeleid.
a. Controle aan -en afwezigheden personeel.
b. Goedkeuren verlofaanvragen.
c. Integer toepassen van het beloningsbeleid.
d. Organiseert personeelsvergaderingen.
e. Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen beide
secretariaten te verstevigen.
f. Staat in voor de vorming en competentie-ontwikkeling van de personeelsleden.
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Titel: Vergaderingen raad van bestuur
Eigenaar: raad van bestuur
Moet nog verder uitgewerkt worden
1. Opmaak agenda:

Goedgekeurd op: x/xx/2018

2. Verloop van de vergadering:
Er moet minstens 1/2e van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn om geldig te kunnen
vergaderen.

3. Goedkeuring van de besluiten:

4. Omgang met belangenconflicten:

5. Werkplan en vergaderschema:
De raad van bestuur komt minstens 5 maal per jaar samen. In november/december wordt een
planning voor het volgende jaar opgemaakt met daarin de data en de planning van de agendapunten.
Een verschuiving is altijd mogelijk, maar via deze planning waarborgen we dat alle noodzakelijke
dingen aan bod komen.

6. Toezichthoudende rol van de voorzitter:
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Titel: Introductieprocedure nieuwe bestuurders
Eigenaar: raad van bestuur
Moet nog verder uitgewerkt worden
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Goedgekeurd op: x/xx/2018

Titel: Vergaderingen directiecomité
Eigenaar: directiecomité
Moet nog verder uitgewerkt worden
1. Opmaak agenda:

2. Verloop van de vergadering:

3. Goedkeuring van de besluiten:

4. Omgang met belangenconflicten:

5. Werkplan en vergaderschema:

6. Toezichthoudende rol van de voorzitter:
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Goedgekeurd op: x/xx/2018

Titel: Werking, taken en samenstelling financieel comité
Eigenaar: directiecomité
Nog verder uit te werken
Taken SBB, taken secretariaat, taken penningmeester, …
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Goedgekeurd op: x/xx/2018

Titel: Gedragscode lid van het regiobestuur
Eigenaar: raad van bestuur

Goedgekeurd op: 13/03/2018

Elk lid van het regiobestuur:
• Eerbiedigt het vertrouwelijke van de documenten en discussies binnen het regiobestuur en
de commissies.
• Woont de AV, de regiovergaderingen, de vergaderingen regiobestuur en de commissies bij
waarvan hij/zij deel uitmaakt.
• Dient de belangen van WSVL vzw.
• Neemt bij een AV, de regiovergadering of het regiobestuur nooit een clubstandpunt in.
• Treedt in alle omstandigheden op uit hoofde van hun mandaat.
• Bij een beslissing na stemming in het regiobestuur verzoent elke regiobestuurder zich met
deze beslissing. Hij/zij kan wel laten acteren door de verslaggever dat hij niet akkoord is met
deze visie.
• Neemt niet deel aan de bespreking en beslissing over een punt waarbij de regiobestuurder of
zijn/haar club betrokken partij is of er belangenvermenging kan optreden. Dit wordt ook
opgenomen in het verslag.
• Volgt de afspraken inzake onkostenvergoedingen voor regiobestuurders.
• Maakt bij niet herverkiezing in een bepaalde functie binnen de veertien (14) kalenderdagen
alle stukken in zijn/haar bezit i.v.m. die functie en behorend tot WSVL vzw of haar werking
over aan het regiobestuur.
• Vervult het mandaat, de functies en opdrachten binnen een redelijke termijn naar best
vermogen en legt hiervoor verantwoording af aan het regiobestuur.
• Ondertekent de gedragscode van WSVL vzw.
• Bij niet ondertekenen van deze gedragscode kan hij/zij geen deel uitmaken van het
regiobestuur en wordt vervangen door de eerste opvolger in de verkiezingsuitslag. Zo er
geen opvolger is wordt het mandaat niet toegekend.
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