Verslag Raad van Bestuur 22/08/2019 om 16u00
Stedelijk zwembad Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas.
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Johan Molenberghs, Diana Dens, Herman
Valenberghs, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Willy Moeskops, Luc Weemaes, Marleen
Vandenweghe (verslag), Rik Bulckaen, Roel Soors
Verontschuldigd:
Verslag:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom.
Om 19u verwachten we de voorzitters en secretarissen van de regiobesturen.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
• Aanvaarden verslag dd 25/06/2019
Er waren enkele opmerkingen en antwoorden werden geformuleerd. De vergoeding
voor de vrijwilligers van de Belgian Coast Walk werd toegekend aan de clubs.
Het verslag werd aanvaard.
3. Financieel verslag
• Financieel mei + juni
Zowel mei als juni werden overlopen. Er waren geen opmerkingen.
•

Begroting 2020:
De begroting werd post per post overlopen.
De begroting werd goedgekeurd door de RvB en meegezonden met de uitnodiging
van de regiovergaderingen.

•

Bijdragen 2021: minimum ledenbijdragen bij -20 leden
Op dit moment zijn er een 20tal clubs bij ons aangesloten met minder dan 20 leden
en enkele met slechts 3 leden. Deze mikken enkel op de publiciteit die ze genereren
via de WiB. Ze betalen momenteel wel voor 20 leden. Als we dit bedrag optrekken
doen deze clubs misschien moeite om 20 effectieve leden door te geven. Hierdoor zal
ons ledenaantal stijgen wat goed is voor het verkrijgen van subsidies.
In de eerste onderhandelingen met nieuwe clubs staan we het sterkste, hier moeten
we onmiddellijk aandringen om 20 leden door te geven.
Clubs met minder dan 20 leden zullen een bijdrage van €500 moeten betalen. Dit kan
pas ingevoerd worden in 2021 als de bijdragen in het voorjaar goedgekeurd worden.
Kunnen we bij nieuwe clubs ook niet afdwingbaar maken dat clubs vzw worden na
een jaar/bij definitieve aanvaarding?
Het huidige starterspakket wordt aangerekend aan €50. Totale verkoopwaarde zou
rond de €240 liggen.

4. Wandelclubs:
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•

Motestappers: definitief ontslag. Dit is een vereniging van 2 personen, 36 jaar
geleden opgericht en nog steeds een feitelijke vereniging. Voetbalclub Eernegem zou
enkele wandeltochten willen organiseren op datums van de Motestappers. Een
bestuurder neemt hier verder contact mee op.
Staense Stappers: definitief ontslag. Een gelijkaardig verhaal als de Motestappers.
Bestuur bestaande uit 4 personen, 2 koppels.

•

Jo-Ne Vijlen:
De club zal in 2020 nog aangesloten blijven en de tweedaagse organiseren. Ze
plannen eind oktober een afspraak in Hasselt voor meer uitleg over scannen, …

•

Boutersem Wandelt (4541): er kwam een positief advies van de peter binnen. De club
werd aanvaard.

•

Zennetrotters: hun ontslag is definitief. DesSchel gaven hun ontslag per brief en De
Wegwijzer; hun aangetekend schrijven volgt. Nog onzekerheid over KWB Zandvoorde
en Pascal 4 Ever.

•

De administratieve cel heeft de aansluitingsprocedure overlopen en bijgesteld. Er
zouden nu nog 12 clubs aspirant zijn. Van de volgende clubs is er een positief verslag
van de peter: Toerisme Hamme en Boutersem Wandelt. Deze clubs worden definitief
aanvaard. Van de Watertrappers is er een verslag, maar na de tocht werd er van de
club niets meer vernomen. Ook het doorgeven van wandeltochten verloopt
moeizaam. Deze club zal nog niet definitief aanvaard worden. De club zal hiervan op
de hoogte gebracht worden. Motivering wordt aangeleverd door de peter.
Nog steeds aspirant club:
✓ KwB Schriek: na de komende tocht zal Fons een verslag aanleveren.
✓ Markstappers: deze club evalueren.
✓ Gezellige Blommes: hebben hun eerste tocht op 06/10.
✓ De tocht van de Lochtingterters werd geannuleerd.
✓ Wandelclub Zonta is Trailwalkclub geworden.
✓ De Wilde Brouwers: moeten nog organiseren
✓ De Wandelende Pekkers moeten nog organiseren.
Kan er naast een positief verslag van de tocht ook geen verplichting van
aanwezigheid op de regiovergaderingen opgenomen worden in de
aansluitingsvoorwaarden?

•

Kalendercommissie op 2 september: op termijn zullen we rekening moeten houden
met fusies van gemeenten. Wat is het werkingsgebied van clubs?

5. Beleidsplan
• Wandelbeurs: zie verslag samenkomst met regiobestuurders.
•

IT: De App zal niet meer verder ontwikkeld worden door Digicreate. We gaan deze
verder laten ontwikkelen door een ander bedrijf. Er zijn contacten met het bedrijf
Appwise. We verwachten een offerte.
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•

Extra stockruimte: volledig nieuwbouw. Geen rekken aanwezig. Ook nog stromend
water en toilet voorzien. Er zal veelal materiaal op paletten gestockeerd worden voor
de ledenactie, wandelboekjes, wib’s, … De huur van de stockruimte werd
goedgekeurd.
Walkon Boomplantactie voorjaar 2020. Een deel van de boompjes kan geplant
worden in Oostende op een terrein van Vayamundo. Naar concrete invulling wachten
we nog op antwoord van Vayamundo. Alle deelnemende clubs zullen uitgenodigd
worden en er zal een kleine receptie zijn voor de genodigden. Bos+ heeft nog twee
locatie waar een eventuele boomplantactie kan doorgaan (Limburg of OostVlaanderen). De voorkeur gaat uit naar een bos dat permanent toegankelijk is.
Daarnaast moet er een duidelijke communicatie zijn rond het Walkon-bos ter plaatse.
De te investeren bedragen worden verdeeld over Oostende en een tweede locatie .

•

Kwartaalstatistieken:
Alle statistieken werden met de uitnodiging meegezonden. Er waren geen
opmerkingen. Enkel de dalende deelnemersaantallen is iets om rekening mee te
houden. Wordt er minder gewandeld? We moeten ook waken over ons aanbod. Het
aantal tochten is ook geslonken de laatste jaren.

•

Golazo had graag 4 of 5 evenementen opgenomen in de wandelkalender. Daarnaast
willen ze het logo van WSVL koppelen aan hun organisaties en de mogelijkheden
bekijken waar we meegenomen worden in hun communicatiekanalen. Kan er op deze
basis een Trailwalkcontract opgesteld worden zodat de tochten in de kalender
komen. Maw de waarde van de wandeltax wordt omgezet in een vastbedrag
aangevuld met de waarde van communicatieruimte. Een eenjarig contract dat
jaarlijks te herbekijken valt. De RvB geeft het principieel akkoord om dit verder te
onderhandelen. Bij voorkeur afdwingen dat dit IVV-tochten zijn.
6. Externe Communicatie
/
7. Ingebrachte punten.
•

Goedkeuring agenda regiovergaderingen:
De uitnodiging werd goedgekeurd. De uitnodiging zal een laatste maal per post
verzonden worden. In de toekomst enkel een digitale verzending van de
uitnodigingen.

•

Toekomst/herschikking AV- regiovergaderingen- RB-RvB
Wat gaan we in de toekomst doen met onze 2 AV’s en regiovergaderingen. Nu is alles
vaak een herhaling. We moeten alles eens in het geheel bekijken. Hoe gaan we de
RB-werking aanpakken? Eerder overschakelen naar regioteams? Dit impliceert dat
men zich kandidaat stelt voor een functie binnen een regioteam op basis van een
functieprofiel en niet meer voor bestuurslid van RB. Er moet een functie opgenomen
worden. Er kan eventueel een extra team gevormd worden rond de vieringen,
nieuwjaarsvieringen. Er zal wel nog een secretaris en voorzitter zijn om alles te
sturen. Deze verkozenen blijven nog steeds de AV vormen.
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RvB: nieuw! In de toekomst solliciteren voor een bepaalde functie op basis van
profielen. Een selectiecommissie doet een voorstel naar de AV, waar de kandidaten al
dan niet aanvaard worden. Er moet ook een mogelijkheid zijn om externen toe te
laten binnen de RvB, dit zonder stemrecht.
Planning van vergaderingen: regiovergaderingen in het voorjaar waar de regioteams
hun geleverde werk, plannen, … overmaken aan de clubs, aangevuld met punten
vanuit WSVL vzw. Op deze voorjaarse regiovergaderingen worden ook de nieuwe
teamleden verkozen. De AV zal enkel in het voorjaar plaatsvinden.
In het najaar zullen er geen regiovergaderingen meer zijn, wel eerder een dag van de
clubbestuurder, ….
Om de twee jaar kan er een bijzondere AV georganiseerd worden voor de
verkiezingen van de RvB. Eventueel gekoppeld aan de dag van de clubbestuurder.
Dit is een voorstel, zeker niet finaal, eerder een beginsel waarop verder geborduurd
kan worden. Er zal zeker nog veel werk zijn om dit in reglementen te gieten. Statuten
en HR moeten aangepast worden. Dit zal nog veel werk vergen en we zullen zeker
nog op problemen stuiten. Dit alles moet resulteren in meer dynamiek en minder
belasting van bestuurders.
•

Verzekeringen
Er was wat onenigheid over de uiteenzetting over de verzekering. Maar nogmaals:
wandelaars zijn enkel verzekerd bij een geldige inschrijving. Clubs moeten geen
papieren invullen als zich een ongeval voordoet bij een zwartwandelaar. Is nogmaals
bevestigd door Arena, er moet een geldig betalingsbewijs zijn. Decretaal zijn we in
orde, we moeten een verzekering hebben voor leden en niet-leden en op
promotionele activiteiten. Een bestuurder dringt er nogmaals op aan om bij Sport
Vlaanderen na te vragen of we in regel zijn met het Decreet. Dit kan eventueel
meegenomen worden bij een volgend bilateraal gesprek.

•

Huidige Statuten WSVL:
De statuten werden goedgekeurd door de AV. In de huidige statuten staat niet
vermeld dat vermindering van 13 naar 11 leden RvB pas ingaat in 2019. In het HR
staat dit wel vermeld. De RvB zal na de verkiezingen van oktober uit 11 personen
bestaan, het nieuwe mandaat vangt aan op de 01/01 na de verkiezingen.
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