Verslag Raad van Bestuur 15/01/2019 om 10u00
Platte Lostraat 541, Kessel-lo
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Johan Molenberghs, 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 op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 18/12/2018
Varia punt 2:de handtekeningbevoegdheid van de voorzitter, dit met terugwerkende
kracht. Is dit conform de vzw-wetgeving?
Dat kan zeker niet. Vanaf het moment van de vorige RvB kan dat wel. We schrappen
“met terugwerkende kracht” uit het verslag.
In de vorige RvB werd er volmacht gegeven aan de voorzitter om contracten te
ondertekenen. Dit moet volgens Willy bij de griffie neergelegd worden. Secretaris
doet navraag.
Reactie verslag RB-Vlaams-Brabant. Dit werd vorige RvB rechtgetrokken. Secretaris
RB-Vl Bra. heeft zich geëxcuseerd voor de subjectieve verslaggeving van de RB
vergadering.
28/01 komt de financiële commissie samen en doet een voorstel naar de RvB omtrent
de inschrijfgelden voor 2020.

Het verslag werd goedgekeurd
•

Opvolging:
•

•

Verdere uitwerking Vlaanderen Wandelt:
-op 24/01 zitten medewerkers samen om dit verder uit te werken.
- In 2022 willen de Korhoenstappers Vlaanderen Wandelt organiseren.
Golazo ivm Limburg Walk:
- geen reactie bekomen van hun kant. Komende dinsdag tijdens overleg
BCW nog eens vragen. Het is moeilijk om onze clubs te engageren deze
samenwerking aan te gaan.

3. Financieel verslag
• Financieel november
Eerste pag. kas penningmeester: dit is het wisselgeld van het wandelweekend
Houffalize. Dat werd ook nog gebruikt voor Antwerpen in de Winter. Dat kan verder
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nog gebruikt worden bij eigen organisaties zodat we niet iedere keer naar de bank
moeten gaan voor kleingeld.
Aankopen: hoge bedragen bij onze IT-partners. Digicreate factureert niet alle uren die
ze in herstellingen steken.
Ondertussen wordt er uitgekeken naar een professionele hostingsfirma. Er komt een
derde speler voor de IT. Ieder werkt op zijn domein. Digicreate haalt wel geen
termijnen!!
Kan er nog eens met Jef de Wit gesproken worden? We blijven goede klant bij Phpro
maar hebben nog geen sponsering bekomen.
De voorzitter van FFBMP stelt de vraag of we de tochtgegevens in XML-formaat
kunnen aanleveren zodat ze kunnen scannen. Dit vraagt voor ons +/- een halve dag
werk.
Secretaris stuurt een mail naar FFBMP.
•

Hassoprint
De zaak zal op 20/09 behandeld worden. De kosten van de deskundigen worden door
de twee partijen gedragen. Deze moeten betaald worden aan de griffie van Gent.

•

Sport Vlaanderen
We hebben nog een bijkomende voorschot algemene werking subsidies 2018
ontvangen.

Er waren 50.000 wandelaars minder in 2018; een dalende trend gedurende 3 jaar.
Wat gaan we daar aan doen, ter voorbereiding op de financiële commissie?
Er zijn ook minder tochten. Met een gemiddelde van +/- 1000 deelnemers per tocht,
maakt dat het aantal wandelaars daalt.
De oorzaak zit hem ook zeker bij de clubs. Minder organisaties, minder ledenwerving.
Wij moeten ons baseren op cijfers die op tafel liggen en niet hoe we het bij onze
clubs aanpakken.
Wat kunnen we onze clubs voorstellen om het weekaanbod te garanderen en/of uit
te breiden? Een compensatie indien een weekdagtocht méér wordt georganiseerd?
Of iets met taxatie? We moeten een actie uitdenken. Maak weekdagtochten zo
makkelijk mogelijk qua organisatie. Spreek af met enkele burenclubs om een
samenwerking naar weekdagtochten op te zetten!
4. Wandelclubs
Enkele organisaties hebben info gevraagd om opgenomen te worden in de kalender.
Toerisme Koksijde heeft info gevraagd, misschien zijn er mogelijkheden binnen Trailwalk.be
De Watertrappers zijn ondertussen aangesloten.
Het lidgeld bij OKRA- sport is 3x zoveel als bij ons. Misschien moeten we eens durven spreken
met andere partijen over eventuele samenwerking. Bv. door het aanbieden van een
combipas.
5. Beleidsplan
• Trailwalk.be
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De eerste samenkomst met de clubs had plaats in Puurs. Dit was een positieve
vergaderingen. Geen massale opkomst, maar de reacties waren buiten verwachting
goed. Daar werd enkel gesproken over de challenges. De voorwaarden en de returns
werden toegelicht.
Er zijn een 30-tal organisaties die lid worden van Trailwalk.be. Gaande van
Sportevents, 60 van Mol, …
Hoe gaat zich dat in de toekomst verhouden tegenover het grote luik van
wandelclubs?
Cunina vraagt naar de voorwaarden tot aansluiten.
Ze organiseren op het laatste weekend van april. We willen nog steeds dat clubs
meer beschermd zijn. De één ziet kilometerbepaling als voordeel, de ander als
nadeel. Zijn we niet door onze eigen reglementen beperkt? Enkel deze spelers
toelaten die al een tocht hebben op deze datum? Deze stelling krijgen we niet
verkocht aan de clubs; deze communicatie is onmogelijk. Op dit moment zijn we er
zeker nog niet klaar voor.
Wat met onze eigen organisaties? Zouden er clubs zijn die volledig overschakelen
naar Trailwalk.be, m.a.w. dat ze geen clubwerking meer hebben? We mogen geen
clubs verliezen op deze manier!
De meerwaarde van de club niet uit het oog verliezen!
•

Eerste cijfers 2018:
De deelnemers aantallen en leden aantallen werd reeds besproken bij financieel.
Uren personeel: het eerste doel is te streven naar max 100 uren per personeelslid.

•

Vandelanotte
We ontvingen een voorstel van een nieuwe structuur/organogram van VDL. Alle
facetten werden overlopen en goedgekeurd door de RvB. Het personeel krijgt een
terugkoppeling op 04/02.

•

Terugkoppeling overleg werking Regio Bestuur
Er is een samenkomst geweest met KWBN Limburg. Hier kwam hun nieuwe structuur
ter sprake. De structuur verschilt niet zoveel van de onze, alleen is die beter afgelijnd
en compacter. Er zijn meer bevoegdheden voor de directeur. Deze werd directeur –
bestuurder. De AV bestaat uit slechts 24 personen. De Raad van toezicht telt 5
personen .Ze stappen af van vrijwilligers en werken meer met professionelen. Op de
AV zijn 2 personen per regio (6 regio’s). Ze werken met een selectiecommissie. 9
vertegenwoordigers vanuit “federatieleden”. 3 vertegenwoordigers vanuit nationale
organisaties. Ze hebben de regiostructuur afgeschaft. Er worden 8 teams
samengesteld, telkens vertegenwoordigt door 1 lid per regio en een personeelslid.
Deze houden zich bezig met “clubondersteuning”.
De commissie wandelagenda bestaat bij ons ook. De commissie kwaliteit kan een
meerwaarde zijn, bv waar moet een wandeling aan voldoen, draaiboek voor clubs,
normen voor organisaties, uniform materiaal, … Ook een commissie ‘relatiebeheer”
is in feite wat de regio’s moeten doen. 1 op 1 contacten, bij nieuwe clubs
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ondersteuning bieden. Clubs met problemen bezoeken, bijeenkomsten met clubs
organiseren om input te leveren bij het beleidsplan, …
De commissie lange afstanden = werkgroep Trailwalk.be.
De commissie communicatie = ondersteuning bij evenementen, bekendheid geven
aan WSVL, ….
Ze houden wel 1x per jaar een samenkomst met alle clubs per regio.
Onze huidige structuur zal op dit moment niet aangepast worden. Wat we wel
moeten doen is invulling geven aan de taken van de huidige RB-leden. Ook in de
regio’s nog kleinschaligere bijeenkomsten organiseren, hier kan nog meer uitkomen.
De aanpak, voor en na een commissie, uitwerken en implementeren.
6. Externe Communicatie
/
7. Ingebrachte punten.
• BVV-protocol
Het huidige protocol is in feite zo opgesteld dat FFBMP steeds “zeggenschap” heeft.
We gaan in het nieuwe protocol uit van een andere verdeling. Hiermee werd
rekening gehouden met het aantal aangesloten clubs.
Vertegenwoordiging naar congressen, … hier is niets aan veranderd.
Functies: vroeger om het jaar een voorzitter. Nieuw voorstel: 2 jaar WSVL en 1 jaar
FFBMP.
De secretaris: vroeger enkel FFBMP, nu moet deze verkozen worden.
Geen tweede secretaris meer.
De penningmeester: vroeger altijd FFBMP. Nu moet deze verkozen worden uit de
verschillende vertegenwoordigers.
IVV verantwoordelijke is de belangrijkste functie. Die gaat internationaal naar alle
congressen, zou in het vervolg verkozen moeten worden.
De modaliteiten werden goedgekeurd. Dit mag voorgesteld worden aan de BVV
vergadering.
•

Aanpassingen HR
Dit werd vorige RvB al besproken. Voor punt 5.1 werd er toen geen akkoord bereikt.
Het gaat over het einde van het mandaat op 31/12. De insteek is om een goede
overgang te faciliteren. Na de AV zal er vergadering zijn met de nieuw verkozenen om
de functies te verdelen. Is dit vzw compatibel? Als hier een juridische bevestiging van
komt kan dit voorstel aangenomen worden.
Een woordje aanpassen in het voorstel: “verkiezing voor de openstaande functies”.
Leeftijdgrens van 72 jaar schrappen. Volgens een bestuurder is dit niet wettelijk. We
stellen de vraag aan VSDC.
Pag 16. verplichting scannen: De RvB kan een boete opleggen. Moet dit niet moet
zijn? Nee er kan overmacht zijn.

•

Wanneer en hoe van club veranderen?
De transferperiode voor Wandelsport Vlaanderen is tussen
4

1 oktober en 31 december, de periode van de ledenhernieuwing. Dat werd zo
doorgegeven aan Sport Vlaanderen.
•

•

De goedkeuring modaliteiten overstap afstand naar tocht voor de huldigingen:
de uitgeschreven procedure werd goedgekeurd.
Hoe en naar wie communiceren? Aan de clubs overmaken via de clubinfo. Eerder iets
voor september 2019.
Varia:
Euraudax heeft een inrichting daags voor de Dodentocht , voor slechts 40
deelnemers. Die zouden het parcours van de Dodentocht in tegengestelde richting
wandelen. Deze deelnemers zijn ook verplicht in te schrijven voor de Dodentocht zelf.
Als de Dodentocht zich hier niet in kan vinden en moeilijk blijft doen, organiseren ze
niet. Kleinzerigheid van de Dodentocht!

•

Nieuwjaarsvieringen:
Na afsluiting van de nieuwjaarsvieringen kregen we na 03/01 de vraag of er nog
inschrijvingen mogelijk zijn. DC heeft resoluut het been stijf gehouden. Na veel heen
en weer gebel en dreigementen werden de laatkomers toch toegevoegd aan de
lijsten. Kan er een administratieve boete opgelegd worden? Hier werden de clubs
niet van geïnformeerd. Voor dit jaar kan dit dus niet. Volgend jaar zullen we dit wel
communiceren en toepassen. Een boete van 50 euro per club. Een week voor de
viering is er zeker niets meer mogelijk.
Bijkomend voorstel. Inschrijvingen toelaten tot twee weken voor de viering.
Tegen volgende communicatie rond de nieuwjaarsvieringen een procedure
uitschrijven.

•

Regio Oost-Vlaanderen zou graag aanwezig zijn op de Fiets en wandelbeurs. Ze
moeten zich informeren bij Stefaan. Dit is niet voorzien. Het aanleveren van
materialen/folders is zeker mogelijk. Naar volgend jaar moet de aanpak zeker
bekeken worden.

•

Regio-vergaderingen aantrekkelijker maken: uiteenzetting over bv het
vrijwilligersregister, verzekering, … workshops organiseren. RB-Oost Vlaanderen
neemt zelf initiatief en informeert zich bij Dynamo.

•

Nieuwsbrief Wandelkrant: Op 22 september gaan ze een fiets en wandeldag
organiseren in Genk. Is dit een privé initiatief of onder een koepel van iets?

•
•

Het betaalbewijs: de wandelaar kent het nog niet goed. Het is een leerproces.
Op de flyer van de Coast Walk werd er geen prijs vermeld. Deze folder werd
uitgegeven door Golazo. De prijssetting is dermate complex dat het onmogelijk is om
op te nemen op een flyer.

•

Pleidooi om een vergaderplaats te vinden dicht bij station. Nu zijn 5 personen met
de trein gekomen, maar deze locatie is nog te ver van het station.
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