Verslag Raad van Bestuur 15/05/2018 om 10u
Secretariaat WSVL, Bedrijfsstraat 10 Hasselt.
Welkom aan: Jef Joosten, Fons Leys, Johan Molenberghs, Paul De Brauwer, Herman Valenberghs,
Willy Moeskops, Lieven Hostens, Marleen Vandenweghe (verslag), Rik Bulckaen, Roel Soors
Verontschuldigd: Diana Dens, Jos Timmermans, Luc Weemaes
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn drie verontschuldigden. Diana is afwezig wegens
medische redenen. Jos en Luc zijn op prospectie in Kroatië. Spijtig dat zulke zaken de
vergaderingen doorkruisen.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 10/04/2018
Niemand heeft daar nog iets aan toe te voegen.
Er kwamen geen opmerkingen, maar wel een vraag. De notulen moeten gepubliceerd
worden op de website volgens Sport Vlaanderen. Personen en namen worden zeker
niet vermeld.
De gekuiste/ publieke versie van de verslagen worden door ons gepubliceerd op de
website. Is deze interpretatie correct? Een bestuurder stelt dit in vraag. Moeten dit
geen volledige verslagen zijn? Hij zal dit navragen bij Sport Vlaanderen. In het verslag
van 10/2017 ontbrak een citaat in de publieke versie over verkiezingen
regioafgevaardigden in september, voor of op de AV.
Volgens de quotering van de indicatoren door Sport Vlaanderen waren we op dit punt
met alles in regel.

3. Financieel verslag
• Verslag gesprek Argenta
Er werd gesproken over termijndeposito’s en beleggingen die ook in regel zijn voor
een vzw. Ze stelden voor, als we een miljoen zouden beleggen, op een
termijnrekening € 700.000 te verspreiden over 4 jaar. Bij Fondsen elk € 100.000
beleggen om het risico te spreiden. Tak 26 gaat ook voor vzw’s, maar dit bedrag ligt in
de lijn van een termijnrekening. Besluit: we gaan inzetten op termijndeposito’s. Dat
is beter dan een zichtrekening. We plaatsen € 700.000 euro op een termijnrekening.
•

De Tweedaagse van Blankenberge: hier circuleren nogal wat cijfers rond. Unieke
wandelaars, effectieve wandelaars. Inclusief of exclusief militairen. Op 5 mei 2018
waren er 5508 deelnemers; op 6 mei 2018 waren er 5090 deelnemers. Hierop wordt
getaxeerd. Op die manier kloppen de statistieken niet. We missen de bijdrage en
deelname van 1300 militairen. Op de parcoursbeschrijving en flyer staat de logo van
WSVL vzw niet vermeld!
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Moeten we niet eens met deze organisaties samenzitten om de afspraken die in het
verleden gemaakt werden te herzien? De penningmeester neemt eens contact op
met de Tweedaagse.
•

Taxatie van de Vlaamse Wandeldag in het kader van het Walkon criterium. De extra
taxatie moet niet afgedragen voor Walkon. Hoe is het vorig jaar gegaan? We hebben
de deelnemers doorgegeven en er voor betaald.
Nu werd het niet mee opgenomen in de onderhandelingen en contracten. Er werd
besloten om de regionale wandeldagen en Vlaanderen Wandelt op te nemen in het
Walkon criterium.
De organisatoren werden helaas niet op de hoogte gebracht. Hier wringt het
schoentje. Dit moet in de toekomst mee opgenomen worden in de besprekingen.
Besluit: de deelnemers aan de Vlaamse Wandeldag worden niet mee opnemen in de
totaaluitslag en we gaan die niet extra taxeren aan de inrichters.
Hoe zit het met de regionale wandeldagen dit jaar? Zijn deze op de hoogte?
We moeten nog afspraken maken voor de wandeldagen die nog komen zodat ze op
de hoogte zijn. Door de inrichtende clubs van de twee wandeldagen die al geweest
zijn werd er extra taxatie afgedragen voor walkon.

4. Wandelclubs
• Sportevents + Golazo
Aanvraag van Sportevents als club. Het is een commercieel bedrijf en fungeert anders
dan een club. Beter onder de vorm van een contract binnenhalen. Onder de huidige
voorwaarden van trailwalk vallen de prijzen te zwaar uit. Kunnen we een minimum
van € 0,50 goedkeuren als afdracht?
Gaan nog verder investeren in hun Walking Series. Hoe kunnen we beschikken over
de uitslagen waarop gefactureerd kan worden?
Kunnen datagegevens mee opgenomen worden in de onderhandelingen? Dat gaat
niet omwille van de privacy wetgeving. We moeten nog een manier zoeken om deze
deelnemers aan ons te binden. Acties om lid te worden uitwerken!
We moeten wel onze clubs tevreden houden en zeker niet bruuskeren. Dat wordt een
moeilijke oefening! We moeten echt uitleggen dat het een financieel voordeel voor
de clubs is op termijn.
Golazo: hadden zelfde ideeën rond een organisatie van een Coast Walk. Hier hadden
we hen de pas afgesneden. Volgens hen kan het niet de taak van de federatie zijn om
events te organiseren. We moeten onze clubs ondersteunen. Golazo moet niet onze
rekening maken! Vandaag ontvingen we telefonisch een aanbod tot samenwerking.
Ze zouden alles logistiek willen organiseren. WSVL vzw ontvangt jaarlijks een vast
bedrag en bij meer dan 7500 wandelaars, 2 euro per deelnemer extra. De
medewerkers worden vergoed aan € 30.
Hier niet op ingaan is vechten tegen windmolens. Ze zullen een gelijkaardig event
organiseren en ons op termijn overklassen. Ze hebben grotere middelen.
Samenwerken betekent ontlasting van werktijd voor onze organisators. We willen wel
5 euro korting voor leden bedingen en eventuele andere voordelen. Voor we over
verdere onderhandelingen spreken is het beter om te stemmen. Zijn we het eens dat
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er gesprekken aangegaan worden samenwerking met Golazo? Een bestuurder gaat
niet akkoord, de overige aanwezigen geven hun fiat. Een keuze voor langere termijn.
De naam Wandelsport Vlaanderen moet garant blijven op termijn en we moeten
voldoende inspraak behouden, financiële returns bedingen……. .
Wandelclub Mol en de Molse scouts. Deze laatste ontvingen pijlen, gadgets, vlaggen.
Dit om hen over de streep te trekken om aan te sluiten bij WSVL vzw voor TrailWalk.
Er werd een akkoord gesloten voor de TrailWalk voor volgend jaar. Dit jaar viel de
organisatie een dag voor de organisatie van Mol. Hier moeten we in de toekomst
rekening mee houden. Ze zoeken voor volgend jaar een andere datum. De klacht van
Wandelclub Mol moet zo snel mogelijk met een standaard mail beantwoord worden.
Voor zulke zaken moeten we kort op de bal spelen!
5. Beleidsplan
• Samenwerking RTV
De promotiecel heeft een gesprek gehad met RTV
Reportage van 3 minuten; 44 keer uitgezonden
Dan een reclame spot voor de beurs
Totaal kosten € 5000; ex btw.
Regio Mechelen
Joe en radio 2 zijn ook gecontacteerd.
Keuren we een totaal pakket rond communicatie beurs goed of kan hier al een
goedkeuring gegeven worden?
Dit wordt al weerhouden.
Radio Minerva, lokale radio, 7 keer per dag spot voor slechts € 70 wordt ook
gecontacteerd
•

Aanmaak pancarten
Eventjes besproken op DC.
Bord voor “Vroeg starten”, wordt niet weerhouden.
Boodschap: vrij startuur maar een kwartier voor aanvang pas starten.
“Stempelen enkel op vertoon van geldige inschrijvingskaart”.
Dat is iets anders. Dat is bedoeld tegen het zwartwandelen. Om hier een bord voor te
voorzien is niet nodig. Het moet door de clubs aangepakt worden. We moeten hen
hier op attent maken! Sensibiliseren! We kunnen wel een A3 sjabloon aanmaken dat
ze kunnen afdrukken om op te hangen in de startzaal.
Als de afstempeling niet naast de inschrijving is, voorkomt dat opstoppingen Dat is
eerder een kwestie van organisatie.

•

Samenwerking TeGek
Er zijn enkele gesprekken geweest en er is al veel gebrainstormd. Nu zijn er enkele
concrete dingen die verder uitgewerkt moeten worden.
3 hoofdzaken/ piekmomenten waarmee we in de pers moeten komen.
1) organisatie in samenwerking met instelling, Bethanië, tijdens Trappistentocht.
2) De Tour de Flandre was een eerste idee. Dit werd naderhand een sponsortocht op
de Coast Walk en een gezamenlijk vertrek met patiënten, ….
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Clubs die wandelingen organiseren in het kader van TeGek krijgen een vermelding in
de kalender met een apart icoontje.
3)tijdens de warmste week; om geld in te zamelen: wandelingen vanuit alle hoeken
van Vlaanderen die samen toekomen; muzikaal gesteund met Guy Swinnen en Selah
Sue….
•

Bestuursvieringen: reeds 460 inschrijvingen.
De secretaris vraagt aan minister Muyters, via Sonja Van De Broeck, om een
toespraak te houden over het belang van bestuurders in verenigingen.
Ook minister Vandeurzen wordt uitgenodigd in het kader van wandelen en
gezondheid
Minister Peeters wordt gevraagd te spreken rond vrijwilligers.
De Burgemeester van Mechelen, Bart Somers wordt eveneens uitgenodigd.
Op het podium zouden we enkele vrijwilligers, die het langst bestuurder zijn,
huldigen. Daarna, tijdens de receptie, de andere huldigingen laten voortlopen.
Hiervoor zoeken we fotografen.
Als geschenk werd gekozen voor een wijnkoffer met inhoud, gegraveerd en met een
gepersonaliseerd kaartje.
Alle standhouders en alle contacten die we hebben nodigen we uit op de viering.
We hebben hiervoor een aparte ruimte afgehuurd.
De viering gaat door tussen 18.00u en 22.00u.
Beurs: planning taken voor leden RvB? Dit moet nog besproken worden.

6. Ingebrachte agendapunten
• Vandelanotte
Een tweede afspraak na de vorige RvB. Toen was de vraag:wat gaat er aan bod komen. Nu
volgen de verdere afhandelingen. Veerle gaat de gesprekken en de analyse doen. Ze
beschikken over een standaard lijst, maar deze kan gepersonaliseerd worden naar de
federatie toe. Hoe gaat dit juist in zijn werk? Eerst worden de gesprekken aangekondigd.
Het personeel is reeds op de hoogte. Ze ontvingen een samenvatting van de RvB. Alles
moet kaderen in werkefficiëntie.
1) gesprekken van ongeveer twee uur. We starten meestal met de organisatie, vergelijk het
met een Swot analyse. Hoe zien jullie de organisatie zelf? Structuur is hier ook een onderdeel
van. Hoe zou de structuur er volgens hen moeten uitzien? Ook taakverdeling wordt
besproken samen met het aanreiken van een aantal scenario’s. Hun perceptie over de
bereikbaarheid naar de aangesloten leden/clubs. De ondersteuning van clubs moet ook
bevraagd worden. Hoe moeten we bereikbaar zijn? Moeten we meer de baan op? Clubs met
moeilijkheden bezoeken?
2) Samenwerking/ communicatie in de organisatie. Intern en extern. Topdown en ook hun
gevoel over: kunnen wij inbreng doen en de sfeer tussen de collega’s onderling.
Groepsgevoel, teamspirit, thuiswerk, vormen van samenwerken, moeten er vaste
werkplekken zijn, thuiswerk, …
3) Je eigen taken/ CV: zijn die nog altijd hetzelfde of is dat geëvalueerd de laatste jaren? Nog
middelen nodig? Zijn opleidingen nodig? Wat is voor jou het ideaal scenario? En hoe kijken
we tegen de toekomst aan? Arbeidsvoorwaarden. Wat zijn zaken die voor jou een breekpunt
kunnen zijn? …
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Het moet een open gesprek zijn. De personeelsleden mogen niet in een bepaalde richting
geduwd worden.
Verwerking van de globale gegevens worden anoniem verwerkt (punt 1 en 2)
Het individuele stuk kan niet anoniem. Het is een soort van functioneringsgesprek. Dus volgt
een globaal rapport en daarnaast een individuele fiche die daarna nog gebruikt kunnen
worden.
De band met collega’s? Hoe staan we daar tegenover? Is er een lokale verankering nodig? Op
de baan gaan naar de clubs?
Wat moet er nog bevraagd worden? Hoe zit het met de werkdruk bij het personeel? En de
perceptie daarvan? Zijn er taken die dubbel gebeuren of moeten er taken gecentraliseerd
worden bij 1 persoon? Zijn er bottlenecks? Zijn er lussen? Dit is werkefficiëntie. Heel veel
dingen gebeuren er omdat ze al jaren zo gedaan worden. Controle: hoe willen zij
gecontroleerd worden? Op basis van output of …

We hebben nood aan het Ontwikkelen van een persnetwerk, sociale media, …, allianties
aangaan. Er wordt dikwijls een marketingbureau ingeschakeld . Externe mensen in de RvB
met een bepaald profiel aantrekken. Welke zijn wenselijk? Personeel inschakelen per regio.
Keuzes die de RvB moet maken.
Er worden 4 mensen van de RvB gesproken die representatief zijn voor de verschillende
meningen.
Timing: maanden juni en juli, 3 a 4 per dag. Veerle geeft enkele datums door, te bespreken
met Roel,rekeninghoudend met verlof. Reken twee dagen Hasselt en ong. 4 voor Maldegem
ook afhankelijk van de bestuurders.
25/09 rapportering voor RvB in Zele, Nachtegaalstraat. Naar personeel toe worden de
modaliteiten nog besproken in de vorm van een presentatie in de maand oktober.

•

Reflectie werksessie RvB
1) Walk on
Afspraak maken met Vayamundo naar aanpak 2019.
Andere clubs moeten ook de kans krijgen om in te stappen. Het mag geen monopolie
zijn.
Concept 2019 goed uitwerken!!
Stefaan maakt een afspraak en brengt ons op de hoogte van datum en locatie.
2) TeGek werd reeds besproken
3) Charter: geen borden aanmaken. Er werd communicatie uitgezonden naar clubs
omtrent inschrijfgeld en inschrijvingsuren.
4) Scannen
De Kreketrekkers Kortemark, werden overhaalt, ze gaan iemand opleiden binnen het
bestuur. De voorzitter heeft er tijdens de wandeling de tijd niet voor.
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Club, De Staense Stappers, een principiële kwestie. Nadat ze hun misnoegen konden
uiten waren ze bereid om het verleden achter zich te laten en ze gaan in het vervolg
scannen.
De nacht met Dirk Verduyn nog niet gesproken.
Pasar Zulte neemt contact met Ingrid. De Waregemse Gordel willen ook
inspanningen doen. Zij scannen al via een ander systeem.
De vraag komt : de verplichting om minstens € 0,40 korting te geven aan de leden,
waar is dat beslist? Dat moet in de fusiegesprekken zijn.
•

Verslag RB West-Vlaanderen
Vraag voor € 5 opslag op de nieuwjaarsvieringen. Bedrag wordt dan € 40 p.p.
Verplaatsen van de datum voor de regio vergadering kan niet.
De aanbeveling van € 1,50 (leden) en € 2,50 (niet-leden) is naar alle clubs
gecommuniceerd.
De opmerking komt regelmatig binnen dat de federatie het inschrijfgeld moet
vastleggen.
Reëel startuur en verhoging inschrijfgeld bespreekbaar maken.
Zelf opleggen is moeilijk want dan zijn we de gebeten hond.
Iemand van Trage Wegen vragen op de regionale vergaderingen in West-Vlaanderen.
We zoeken gewoon een themaspreker. Dat kan op de volgende vergadering iemand
van Trage Wegen zijn.

•

Vlaanderen Wandelt + contracten
Er bestaat geen contract met Brasschaat omdat RB organisator is. Voor de werkgroep
en leden Rb werden vergaderingen en kilometers vergoed. De facturen komen toe bij
WSVL vzw.
Winsten worden via een verdeelsleutel verdeeld.
Toekenningen Nieuwpoort, Vlaanderen wandelt 2020 wordt weerhouden.

•

Varia
 Begeleider reizen: heeft iedereen ontvangen vorige RvB. Dan wordt dit aanvaard.
 Wandelbeurs aanpak naar de clubs nog een mailing vanuit WSVL vzw. Vooral
criteriums aanspreken of eerder de regio? Kaarten per regio met de clubs op?
Samenwerkingsverbanden aanschrijven.
 Tekenactie: 01/07 Oost-Ham, 10/06 Tornado, 23/06 Torhout, iemand RB WestVlaanderen
 Ontslag van clubs:
Bindkracht: € 250 boete voor de tocht die dit jaar niet doorgaat.
Frisse stappers Brugge
Olympic stappers Deurne
Tochten van FFBMP krijgen die ook een boete als ze niet organiseren?
Meenemen naar BVV.
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 Voor de Extreme Challenge zoeken ze nog:
Verkenners per fiets
Voetverzorgers die massage kunnen geven
Helpers voorbereiden ontbijt












Campina: verdeling drankjes voor tochten van 01/06 en 01/07
Hassoprint: nog niets ontvangen.
Er werden nog 8 magnetische auto borden aangemaakt.
De vrouw van Jos Droeshoudt is overleden.
Werkgroep wisselbeker is niet meer samengekomen. Er was vorige keer ook niet
veel uitgekomen.
Bij het aanvaarden van nieuwe clubs, een verplichting om te scannen opleggen.
Dit moet dan opgenomen worden in het HR.
Werkgroep IT 20/06
De Webshop is aan het testdraaien.
Heeft de RvB het financieel verslag van maart al ontvangen?
Een promotiereis wordt gecommuniceerd door medewerker. Een promotiereis
naar Paznauntal en een andere naar L’Espinet.
19/06 en 16/08 augustus kan Willy niet aanwezig zijn. 19/06 zal ook Johan niet
aanwezig zijn.
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