Verslag Raad van Bestuur 11/02/2019 om 13u30
Stedelijk zwembad Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas.
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Herman Valenberghs, Jos
Timmermans, Lieven Hostens, Willy Moeskops, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe, Rik Bulckaen,
Roel Soors
Verontschuldigd: Johan Molenberghs
Agenda:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
Nog aan het verslag toevoegen: reden waarom vorige vergadering het feit van de twee
handtekeningen pas aangehaald werd. Eerder waren de betreffende documenten niet voor
handen.
H.R.: regel 72 jaar werd geschrapt en dit na navraag. Dergelijke regel kan wel opgenomen
worden, maar dan moet dit goed omschreven worden.
•
•

Aanvaarden verslag dd 15/01/2019
Opvolging:
Vlaanderen Wandelt 2020:
De voorwaarden zijn momenteel nog niet gekend. Het akkoord om het
heft zelf in handen te nemen is er wel. Op 19/02 wordt gewerkt aan een
conceptnota.
Vergaderlocaties RvB:
Een bestuurder vroeg in Sint-Niklaas naar vergaderlocaties. Financieel
haalbare locaties werden nog niet gevonden.
We kijken nog uit naar locaties in andere steden, dichter bij een station.

3. Financieel verslag
• Voorstel bijdragen 2020:
Het voorstel van de financiële commissie werd overlopen tijdens de vergadering.
Na overleg kwam de financiële commissie met het volgende voorstel: een verhoging
van het lidgeld met € 2,00.
Dit is nog steeds minder dan de prognose die in2017 voorgesteld werd. De huidige
taxatie blijft behouden.

Klopt het dat het volgens UBO-register alles boven € 25.000 getaxeerd zal worden?
Penningmeester zal dit van nabij opvolgen. Patrimonium Tax wordt nu ook
afgedragen.

Inschrijfgeld:
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De clubs vragen een standpunt van de federatie.
In Antwerpen worden nu pas de clubs bevraagd welk inschrijfgeld wenselijk is. Ook in
Oost-Vlaanderen is dat het geval. De clubs willen de verantwoordelijkheid bij de
federatie leggen. Daarvoor dient het HR aangepast te worden.
Door de prijzen nu te vermelden worden de clubs voorbij gelopen.
Hoe pakken we het aan op de regiovergaderingen?
We hebben de RB’s de opdracht gegeven om voorstellen aan te reiken. Na hun input
nemen we een definitief besluit en delen we de bedragen mee op de AV.
Kan de PPT van Wilfried Rogier niet getoond worden op alle vergaderingen?

De wandelbijdragen wegen zwaar door bij de clubs. Hoe evolueren we dit naar de
toekomst? Bijdragen lidgelden verhogen? Niet-leden meer taxeren? Verrekenen in
lidgelden? … Deze oefening lijkt zeker interessant om te maken.
Moet er ook niet nagedacht worden over een gezinslidmaatschap bij de federatie?
Voor kinderen minder lidgeld vragen? De clubs kunnen nu ook al differentiëren.
Foto’s nieuwjaarsvieringen: hier zijn problemen met de afmetingen en het drukken.
Voorstel om dit jaar geen facturatie naar de clubs te doen? De RvB verklaart zich
akkoord
De oorzaak moet bij de instellingen van de fotograaf liggen. Kan het nemen van foto’s
geen bevoegdheid zijn van de RB’s in de toekomst?
4. Wandelclubs
• Vieringen:
 40 jarige bestaan Lustige Wandelaars Merchtem (4061), 27/04/2019
Aandenken aanmaken.
 50 jarig bestaan Duintrappers Westende (5008)
Beachvlag laten aanmaken. We verwachten nog een uitnodiging.
 25 jarig bestaan Colliemolen (5328)
Voor Vlaanderen Wandelt een beachvlag voorzien en voor 25j een gewoon
aandenken.
 Ibus Puurs: beachvlag voor organisatie van Vlaanderen Wandelt, vieren ze
hun 40jarig bestaan? Ja ook aandenken voorzien.
•
•

Wandel club Kadisch zou dit jaar nog alles organiseren en volgend jaar stoppen. Dit
moet nog officieel doorgegeven worden.
Walhoevestappers zouden ook stoppen.

5. Beleidsplan
• Wandelbeurs
Voorstel promotiecel:
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-

-

In plaats van 5 aparte regiostanden te voorzien, kiezen we dit jaar voor kleinere zones waar
we een ruime desk voorzien per regio. De regio’s zullen we opnieuw aansluiten aan de stand
van WSVL zodat we toch een open zone behouden waar zowel de regio’s als federatie te
vinden zijn.
De federatie zal een deel van het promomateriaal ontwerpen om enige uniformiteit te
brengen in het algemeen drukwerk en eventueel een roll-up. De regio’s kunnen dan verder
aanvullen met eigen materiaal en eventueel flyers / folders die de wandelclubs hen kunnen
bezorgen. Graag input vanuit de RB’s
Wandelclubs en samenwerkingsverbanden kunnen aan inkoopprijs deelnemen aan de
wandelbeurs, maar staan niet meer op de stand van hun regio.
De RvB geeft het fiat voor bovenstaande aanpak. Dit zal vanavond bij de samenkomst met de
regiobestuurders gecommuniceerd worden.
•

Trailwalk.be
Er zijn 3 vergaderingen van de Trailwalks ivm Challenge doorgegaan.In Puurs en Gent
waren de clubs zeer meegaand. Er kwamen geen opmerkingen. Er werden wel enkele
praktische zaken aangebracht.
In Lummen was men gekomen om de boel af te breken. Volgens een clubvoorzitter
wordt er te weinig gedaan voor de “gewonen wandelclubs”. Ze krijgen te weinig
aandacht betreft hun aankondigingen.
De twee breekpunten zijn € 0,50 wandelbijdrage en het niet moeten voldoen aan de
kilometerbepalingen.
Ee bestuurder laat weten dat hij een mail stuurde naar Sport Vlaanderen met de
vraag of met Trailwalk.be wel alles volgens het decreet verloopt. Mag een federatie
twee verschillende reglementeringen hanteren binnen hun werking?
Waarom de clubs ook niet vrij laten van kilometerbepalingen? Dat willen ze ook weer
niet. Denk eens na over de afschaffing van kilometers voor de clubs. Mogen we wel
afstandsbepalingen/ grenzen opleggen? Is er geen vrijheid van organiseren? De clubs
eisen zelfs grondgebied op!
De intentie met de inbreng clubtochten op Trailwalk.be was om de kwaliteit van
tochten te verhogen. Daarnaast willen we externe organisaties toch enige binding
geven bij WSVL vzw. Hier wandelen immers onze toekomstige leden. En we moeten in
een aanbod blijven voorzien. Tevens genereren we via deze weg inkomsten. Onze
visie is nog steeds om zoveel mogelijk mensen te laten wandelen.
Wat als clubs beslissen om uit geldgewin geen clubwerking meer te doen? Gewoon
wat organiseren en het geld opstrijken? De organisaties hebben geen leden. Zo zijn er
nu ook al aangesloten clubs ( comités). Nu bestaan er ook clubs met drie leden voor
twee honderd euro. Deze clubs weigeren we ook niet op dit moment.
Maar waarom krijgen clubs geen toelating om op bepaalde datums te organiseren?
Trailwalk.be organisaties mogen zelf een datum prikken. Daarnaast is de verhouding
scheefgetrokken als men kijkt naar wat clubs bijdragen aan de financiële inbreng bij
de federatie. Misschien hadden we de clubs beter buiten Trailwalk.be gehouden? We
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kunnen clubs die aan de criteria voldoen wel icoontje Trailwalk.be en een link naar
Trailwalk.be geven.
We moeten er toch enigszins rekening mee houden dat het Trailwalk.be verhaal op
twee locaties/ vergadermomenten wel een positief verhaal was!
Wat en hoe communiceren we dit naar de club? Eerstdaags zijn de volgende
vergaderingen rond Trailwalk.be met enkele clubs. Daarna volgen de
regiovergaderingen waar Trailwalk.be besproken zal worden. Na afloop zullen we een
definitieve communicatie uitsturen.

•

Doelstelling B.1: 5 maatregelen om professionalisme in de clubs te doen toenemen
Uit een 14tal voorstellen selecteerde de RvB vijf maatregelen om verder uit te
werken.

•

Scanning niet-leden
Kunnen we niet-leden laten scannen aan de hand van het paspoort? Barcode op
paspoort? Wat zijn de mogelijkheden hierrond? Ingrid eens laten navragen of hier
mogelijkheden zijn en wat de kostprijs is.

6. Externe Communicatie
Opname aankomstuur in WiB. Laatste aankomst en einde catering is nog iets anders.
Opname van aankomstuur is een meerwaarde. Kostprijs navragen bij Phpro. Er zal
een extra veld aangemaakt moeten worden waarin de clubs bij opening van het
clubportaal hun aankomstuur moeten invullen. Dit is ook een vorm van kwaliteit.
7. Ingebrachte punten.
•

Aanpassingen HR
Alle aanpassingen in het HR werden overlopen.
4.2.3: Alle bedragen werden uit HR gehaald.
5.1: Dit met goedkeuring SBB, geen enkel lid overschrijdt het mandaat van vier jaar.
Voor de verkiezing in 2021 daar wel rekening mee houden. Eenmalige goedkeuring
vragen aan de AV. Eén bestuurder gaat niet akkoord met punt 5.1.
Stel iemand is uittredend als lid RvB, wordt herverkozen als regiobestuur, dan mag hij
verder zetelen in de RvB. Neen, in het artikel staat dat als men herverkozen wordt als
regiobestuur binnen het mandaat van 4 jaar, met zijn mandaat mag verder zetten.
Art 5 van de statuten stelt dat de regiobestuurders werkende leden zijn. Je moet dus
RB zijn om te zetelen in de RvB. Wordt men niet herverkozen als RB, dan kan men zijn
mandaat niet verder zetten.
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De AV is de hoogste instantie van de werking en heeft een mandaat gegeven voor 4
jaar. Nu is het mogelijk dat een lager niveau tussentijds ervoor kan zorgen dat het
mandaat van 4 jaar vroegtijdig beëindigd wordt. Dit ontmoedigt om beslissingen te
nemen en zal volgers/slapers in de Rvb brengen.
Wat is herverkozen: is dit de helft van de stemmen? Wat als er 10 plaatsen vacant zijn
en men komt na stemming slechts als 11de naar voren? Dan kan men zijn mandaat
niet verder zetten in de RvB.
Kunnen we de statuten veranderen? Ja maar niet op deze korte termijn. De aanpak
van verkiezingen zal de komende jaren moeten veranderen zodat dit eenvoudiger en
duidelijker wordt!
5.2: schrapping, kan dit niet blijven bestaan als aanbeveling? Een aanbeveling mag
opgenomen worden.
9.7: elk werkend lid kan ontslag nemen uit WSVL door een aangetekende zending.
Een werkend lid is de regiobestuurder.
Het HR werd goedgekeurd, één bestuurder is niet akkoord met punt 5.1.
Na de vergadering werd punt 5.1 herschreven en om een expliciete goedkeuring
gevraagd zodat het HR verzonden kan worden met de uitnodiging van de
regiovergaderingen. Ook na aanpassing kon één bestuurder zich niet akkoord
verklaren. De meerderheid keurde het HR goed en zal bijgevolg verstuurd worden.

•

Regiokalenderverantwoordelijke West-Vlaanderen sector noord, neemt ontslag als
regionale kalenderverantwoordelijke. Kalenderverantwoordelijke sector zuid ook
maar oefent zijn functie nog uit tot het einde van het jaar.

•

Goedkeuring agenda regiovergaderingen
De agenda werd overlopen. Enkele ingezonden punten van de RB’s werden geschrapt
en bij de algemene punten geplaatst. De uitnodiging werd goedgekeurd.

•

Voorbereiding AV
Volgende punten moeten zeker opgenomen worden: HR – Inschrijfgelden Trailwalk.be

•

Terugkoppeling Vandelanotte
Maandag werd het personeel ingelicht door Vandelanotte. Er waren natuurlijk nog
veel vragen maar zeker niet allemaal negatief. Opvolging: individuele gesprekken met
personeel met functieomschrijving. Nu rest de zaak om alles te realiseren. Veerle
haar aanpak werd geloofd.

•

Teambuilding
Afgelopen maandag werd ook de vraag gesteld om een personeelsteambuilding uit te
werken.
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•

Dit kan, bij voorkeur, met aanvullend programma zodat de RvB op een later tijdstip
kan aansluiten.
Teambuiding RvB: ook wenselijk, zeker na de verkiezing. Zeker met nieuwe
beleidsplan in het achterhoofd.
Een bestuurder stelt voor om een sticker te laten aanmaken voor wandelweekend
Houffalize. Hij heeft reeds een ontwerp en pleegt overleg met promocel en Lay-out
medewerkster.
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