Verslag Raad van Bestuur 25/06/2019 om 10u00
Secretariaat Maldegem, Industrielaan 11, 9990 Maldegem.
Welkom aan: Jef Joosten, Fons Leys, Diana Dens, Johan Molenberghs, Herman Valenberghs, Jos
Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe, Roel Soors
Verontschuldigd: Paul De Brauwer, Rik Bulckaen, Willy Moeskops
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 21/05/2019
Het verslag werd goedgekeurd.
Verslag DC:
Wat is Google Ads? Hiermee zijn er betalende mogelijkheden tot onlinecommunicatie
naar gerichte doelgroepen.
Extra sectie voor de beurs werd vorige keer niet besproken maar wordt wel
goedgekeurd.
Nota webshop: richtlijnen en afspraken voor leden RvB en personeel inzake kortingen
en aankopen kledij webshop. (In bijlage verslag)

•

Op te volgen punten:
❖ Trage Wegen ivm bereikbaarheid
We hebben geen reactie gekregen op onze vraag naar Trage Wegen. Dit item is
dan ook van de baan.

3. Financieel verslag
• Financieel april
Analytische balans van begin van het jaar tot april werd aangeleverd.
Aankoopboek april werd overlopen.
De regionale rekeningen zijn verleden tijd. Als er een budget nodig is, kan dit
bekomen worden door een uitgeschreven concept in te dienen. We werken voor het
geheel en niet voor een regio apart.
4. Wandelclubs
• Nieuwe club De Wandelende Pekkers: vrij jonge geëngageerde mensen; organiseren
op geregelde basis al een tocht; zouden een 40-tal leden hebben. De datum dat ze
willen organiseren valt samen met Voetje voor Voetje Gits. Er wordt naar een
oplossing gezocht. De club is gesitueerd in Kachtem, een deelgemeente van Izegem.
• Equicura: hebben hun starterspakket uiteindelijk opgehaald en zullen dit jaar in
september organiseren.
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•

De Lochtingterters: hebben hun tocht geannuleerd. Dit werd zoveel mogelijk
gecommuniceerd. Er werd gevraagd om toch een minimum te voorzien (tocht 5km),
zodat de wandelaars die aan de deur staan toch kunnen wandelen. Hier werd niet
aan voldaan. Er wordt een boete van € 250,00 uitgeschreven.
• Ontslag: Pascal 4 ever, Fort 8 stappers, KwB Zandvoorde, Staense Stappers,
Motestappers, Walhoevestappers.
• Binusstappers zullen in 2020 geen tocht organiseren maar blijven wel aangesloten.
• Staense Stappers geven aangetekend te kennen dat ze hun twee tochten van het
najaar niet meer gaan organiseren. RB West-Vlaanderen neemt contact op om te
kijken of de tochten kunnen overgenomen worden.
• Op Stap Zwalm: Er is een gesprek geweest met de club voorzitter.Er wordt een
gesprek gepland met de voorzitster van de Scheldestappers
5. Beleidsplan
• Coast Walk 2020: de afhandeling van 2019 omtrent de 4 clubs die meewerkten.
We hebben een contract met Golazo voor 10 jaar. Knokke laat weten, wat volgend
jaar betreft, dat het hun capaciteit overtreft. Wandelclub Nieuwpoort zorgt voor een
aantal medewerkers.
Bij een volgende editie zeker de zichtbaarheid van WSVL-vzw nog proberen te
vergroten.
Golazo gaat een tocht inrichten in het Heuvelland. Ze zullen hier ook de club
benaderen.
•

Bijscholingen Facebook: Hans doet inspanning om op zoek te gaan naar geschikte
instanties/lesgevers om de clubs bijscholing omtrent dit onderwerp te geven.

•

Route You: 22% van clubs hebben een tocht aangemaakt. Het is mogelijk om met
meer mensen in het programma te werken. De modaliteit om routes samen te
voegen zou moeten werken. Er zijn 2 extra opleidingen voorzien.

•

Wandelbeurs stand van zaken: de leden RvB ontvangen een overzicht van de
deelnemende deelnemers. Is er nog werk gemaakt van promomateriaal voor de
regio’s?

•

Verzekeringsessie: er werd duidelijk gecommuniceerd dat clubs geen
verzekeringspapieren moeten (mogen) invullen als er geen geldig inschrijfbewijs is.
Nog eens duidelijk communiceren via een clubinfo.

6. Communicatie
• Er is een vergadering geweest rond Walkon 2020. Vayamundo engageert zich om op
alle organisaties aanwezig te zijn. De stand moet verbeteren en het idee van de
Mooimakers moet meer naar voren komen.
De boomplantactie: de gronden om te mogen planten vinden is niet eenvoudig In
Oostende is er grond beschikbaar via Vayamundo.
Daarnaast wordt er nog elders gezocht naar grond.
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Spreker van SDG (Wollaert): info rond co2, duurzaamheid, … zou deze boodschap
kunnen overbrengen aan de RvB, eventueel gekoppeld aan een beleidsweekend.
Zomervibes: WSVL zal een attentie aanbieden op de laatste dag aan de deelnemers.
Dit moet goed gekaderd worden als een attentie van WSVL-vzw en de meerwaarde
van lidmaatschap kenbaar maken, …
KWBN schreef de Limburgse clubs aan om hun tochtgegevens door te geven voor de
kalender der Beide Limburgen. Johan neemt contact op met de briefschrijver.
Samenwerkingsverbanden: GSF zou toenadering zoeken via Vayamundo om te kijken
waar we elkaar kunnen vinden tot samenwerking.
Daarnaast zoekt ook Vl@s, Vlaamse actieve senioren, mogelijkheden om te kijken
waar we elkaar kunnen vinden.
Ook Sporta zoekt naar mogelijkheden om samen te werken bij het inrichten van een
wandelevent.
Er is stockageruimte nodig voor de materialen met het oog op de ledenactie. Er
wordt uitgezien naar extra ruimte. In eerste instantie navraag doen bij de verhuurder
naar mogelijkheden tot het plaatsen van een container op de parking.
Ledenactie: na 15 tochten een poncho en na 25 tochten een rugzak. De offertes
komen binnen. De RvB gaf reeds goedkeuring over het budget. Het personeel is
verantwoordelijke voor de verdere uitwerking.
Wordt er nog verder gezocht naar inschrijvingen voor niet-leden? Behoort inschrijven
met een kaartlezer tot de mogelijkheden? Wegen de voordelen op tegen de
vertragingen? Is er een meerwaarde voor clubs en federatie?

7. Ingebrachte punten
• Regioteams:
De 3 installatievergaderingen zijn achter de rug. Het waren 3 goede vergaderingen
met enkele concrete voorstellen. Nu is er terugkoppeling naar de RB’s. Hoe zijn hier
de ervaringen?
AV in de toekomst
Er is ooit een suggestie geweest om over te gaan naar 1 AV. Als we dit willen
doorvoeren moet we ons hier op tijd over bezinnen. Eerst moet het principe
goedgekeurd worden, vooraleer we gaan oplijsten waar we allemaal rekening mee
moeten houden. Een algemene vergadering in het voorjaar en een regionale
vergadering in het najaar? De RvB gaat akkoord met dit principe
•

GDPR
De RvB gaat akkoord met een versoepeling van onze huidige privacyverklaring.
3

•

Voorbereiding agenda regiovergaderingen
Secretaris vraagt bij de RB’s nog agendapunten op.
Volgende agendapunten zeker verwerken.
 Verkiezingen
 Ubo
 Verzekering op tochten
 Nieuwe vzw wet
 Lidkaarten en WiB afhaalpunten
 Stand van zaken regioteams
 Mededelingen nieuwe en ontslagnemende clubs
 Voorstelling regionale wandeldagen 2020
 Datums nieuwjaarsvieringen
 Ledenactie
 Aanpak secretariaten: werking, stock, …

•

Vertegenwoordiging Regionale wandeldagen.
Dit punt staat op de agenda na de vorige regionale wandeldag van Oost-Vlaanderen.
De RvB was niet vertegenwoordigd. Wie gaat de komende regionale bezoeken.

•

Afhaallocaties WiB + prijzen
Alle locatie blijven ongewijzigd; ook de prijzen en termijnen.
Communicatie uitzenden naar de clubs ivm aankoop Wib: minimum 5 stuks.

•

Federatieleden AV
De federatieleden werden per mail aangeschreven om zich kandidaat te stellen voor
de AV. Bij meerdere kandidaturen zal een selectiecommissie een geschikte kandidaat
aanstellen op basis van een motivering/kandidatuurstelling.

•

Ereleden:
In het verleden werden er kort enkele zaken rond erelidmaatschap opgelijst.
Voorwaarde was 10 jaar lid geweest zijn van de RvB.

•

RvB van 22/08 gaat door in Sint-Niklaas om 16u. Het uur van de RvB van 22/10 moet
nog bepaald worden, afhankelijk van wie verkozen werd.

•

Voorstel Krant van West-Vlaanderen:
Nationale pagina is een betere optie, maar dit mag niet verloren gaan in de massa. Is
de impact van dergelijke advertentie groot genoeg? Geschreven pers loont dit nog de
moeite?
Het voorstel van KW is wel aantrekkelijk qua kost. Dit gaat slechts over 1 regio.
Moeten we dit dan in alle regio’s hernemen? Dan wordt het kostenplaatje te hoog.
We zouden ons eerder richten op een redactioneel artikel in het kader van
Vlaanderen Wandelt 2020 in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Hetzelfde format
in dit kader. Laatste voorstel wordt weerhouden.
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