Verslag Raad van Bestuur 23/04/2019 om 10u00
Secretariaat Maldegem, Industrielaan 11, 9990 Maldegem.
Welkom aan: Jef Joosten, Paul De Brauwer, Fons Leys, Diana Dens, Johan Molenberghs, Herman
Valenberghs, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe (verslag), Rik
Bulckaen, Roel Soors
Verontschuldigd: Willy Moeskops
Verslag :
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 12/03/2019 + 30/03/2019
Er zijn geen opmerkingen toegekomen. De verslagen worden goedgekeurd.

•

Op te volgen punten:
- Stand van zaken scanning niet-leden:
Er werd navraag gedaan bij de Wielerbond. Hier worden de niet-leden niet
gescand. De leden worden gescand aan de hand van de ID-kaart en/of lidkaart.
Hun lidnummer is het rijksregisternummer. Het is dus onmogelijk om niet-leden
te scannen aan de hand van hun ID-kaart.
Aanmaning naar de clubs dat niet-leden zeker hun inschrijfkaart invullen en
deponeren in de bak voor de verzekering!
Met voorinschrijvingen werken op Vlaanderen Wandelt en regionale
wandeldagen kan een optie zijn.
Scanning FFBMP: de lidkaarten hebben barcodes. Er wordt op naam gescand.
KWBN – Buitenlanders: deze ontvangen wel ledenkorting maar moeten een nietledenkaart invullen. In de telling worden deze samengeteld als buitenlanders.
Oude startkaarten kunnen hier ook voor gebruikt worden.
Misschien de aanpak nog eens vermelden in de clubinfo: gebruik startkaarten
voor buitenlanders!

3. Financieel verslag
• Financieel februari
De balans van februari. De liquide middelen werden overlopen. De analytische balans
en de aankoopboeken worden goedgekeurd.
4. Wandelclubs
• Nieuwe club: De Wilde Brouwers (Merelbeke)
Luc bezoekt morgen deze nieuwe club.
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•

Equicura: deze club heeft al twee jaar niet meer georganiseerd. Luc heeft met hen
een afspraak op 08/05. Deze club heeft een bijkomende tocht aangevraagd op
22/9/2019. Ze moeten terug geïnformeerd worden over de huidige gang van zaken.

•

Op Stap Zwalm en de Nazareth Stappers. De bijkomende tocht gaat door onder de
vlag van Op Stap Zwalm. Hij heeft een clubformulier ingevuld onder zijn naam maar
niet bevestigd. Nazareth Stappers zijn zeker niet bij ons aangesloten

•

Vlaanderen Wandelt.
Ze voorspellen komend weekend geen goed weer. Ook de opkomst van bussen is
ondermaats. Momenteel 17 bussen in Puurs en 20 bussen in Roeselare. We vrezen
weer voor deze clubs. Vroeger was deze dag een feestdag voor de Federatie en voor
de clubs die massaal met bussen afzakten. Hoeveel clubs organiseren nog busreizen?
Ook het afschaffen van het puntensysteem heeft hier invloed op. Hoe kunnen we
clubs nog motiveren om deel te nemen aan Vlaanderen Wandelt? Vlaanderen
Wandelt is onze organisatie. We kunnen acties bedenken om bussen aan te trekken
naar dit evenement.

5. Beleidsplan
•

Kwartaalstatistieken
1. De RvB ontving per mail de voorbereidende documenten. De statistieken
werden overlopen.
2. Cijfers van clubs: veel clubs leveren geen wandelaars en moeten maar voor 20
leden betalen om in de WIB te komen. Voorstel om minstens 10 wandelaars
per weekend van iedere club in de uitslagen of anders niet in de kalender?
We moeten het aanbod van voldoende wandelingen wel garanderen. 200
euro per jaar is te weinig voor alle promotie via de WIB! Clubs zullen dit wel
een goed voorstel vinden, maar past dit in onze visie om iedereen zo veel
mogelijk te laten wandelen?

•

Ledenactie Wandelboekje
Indertijd was de ledenactie een groot succes bij Aktivia (T-shirts) Er werd meer
gewandeld. Kunnen we weer zo een actie op poten zetten? Wat is het doel: de
wandelaars meer laten wandelen! Zichtbaarheid moet gegarandeerd worden.
De RvB vindt het idee van het gratis verdelen van wandelboekjes met daarbij het
sparen voor een gadget een goed idee en wil dit verder laten uitwerken. Verdeling:
op de 8 ankerpunten (Vlaanderen Wandelt; Regionale wandeldagen; Wandelbeurs)!
Geen andere mogelijkheden aanbieden!
De kosten kunnen oplopen tot 150.000 euro. De RvB keurt dit goed.

•

Trailwalk.be
5 clubs hebben een bevestiging gegeven dat ze mee in het circuit willen stappen.
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•

Fiets-en wandelbeurs 2020
Oost-Vlaanderen is vragende partij om aanwezig te zijn. Het moet wel een stand van
WSVL vzw blijven. Materiaal beschikbaar stellen vanuit de federatie, maar bemanning
door RB Oost-Vlaanderen, zodat er geen personeel ingeschakeld dient te worden. De
stand moet zeker niet zo groot zijn! Concept wordt bepaald door promotie. De
4daagse en de organiserende clubs die Vlaanderen Wandelt organiseren kunnen ook
nog aanwezig zijn. Wel zeker op toezien dat de communicatie van de Fiets-en
Wandelbeurs niet opweegt tegenover de communicatie van de wandelbeurs. Onze
beurs primeert.

6. Communicatie
7. Ingebrachte punten
• Goedkeuring verslag AV
Sommigen vonden de vergadering te kort. Dus misschien weer werken met
workshops of spreker, … Verder verliep de vergadering vlot; ook de stemmingen.
Het verslag werd goedgekeurd. De verslagen mogen verzonden worden naar de
clubs.
Loont het nog om 2 AV’s te houden? Is het niet efficiënter om naar 1 te gaan? Als we
het overwegen zijn er veel repercussies. Meer werken met open vergaderingen in de
regio’s is een optie. Zeker iets om over na te denken!
Eens de regioteams goed werken kunnen die 1 regiovergadering opvangen.
Contacten met de clubs onderling moeten zeker niet uit het oog verloren worden.
De regiovergadering misschien houden op 3 locaties ipv 5?
Volgende RvB hernemen.
•

Regioteams
Nog niet van alle regio’s werden de namen van de regiovertegenwoordigers voor de
werkgroepen ontvangen. De coördinatie van de teams gebeurt door mensen van het
personeel met iemand van de RvB. Bestaande regioteams:
Clubondersteuning
Kwaliteit
Promotie
Kalender

In mei een eerste vergadering met de teams beleggen om afspraken te maken; wat zijn de
verwachtingen; taken; …
Datums:
27 mei clubondersteuning: ’s avonds Puurs (contactgegevens van de zaal opvragen aan Kevin)
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23 mei Promotie: ‘s avonds Sint-Niklaas
3 juni kwaliteit: ’s avonds 19u Puurs?
2 september kalender: Zoersel
Personeelslid en lid RvB maken onderling afspraken om deze vergadering te beleggen.
•

Cijfers Rogier Wilfried
Wilfried toonde op de regio vergadering van Vlaams- Brabant statistische cijfers van
het aantal wandelaars per club. Hij wilde een punt maken dat clubs die minder of niet
gaan wandelen, niet het recht hebben om veel tochten te organiseren, bvb. De
Spoetnikstappers. Hij stak veel werk in statistische gegevens, maar met weinig
resultaat. Roel vraagt de cijfers eens op bij Wilfried om deze te analyseren.

•

Trage Wegen: bereikbaarheid wandeltochten op onze website.
Bereikbaarheid via openbaar vervoer naar onze tochten vonden ze summier. Ze
hebben uitgewerkte voorstellen om dit te verbeteren.

•

Wandelsport in de toekomst. Vele bestuursleden zijn op leeftijd en de vervanging
ervan verloopt steeds moeilijker. Wat kunnen we daaraan doen? Verenigingswerk?
Vergoedingen voor vrijwilligers? … Hoe zal de wandelsport er binnen 5 jaar uitzien?
Wat kunnen/moeten we de clubs aanreiken? Wie wil hier met de voorzitter over
brainstormen? Dit kan/moet deel uitmaken van het nieuwe beleidsplan.
Wat met de offerte van de geluidsinstallatie? Deze werd goedgekeurd.
Hoe verlopen de termijnen in het regiobestuur? Loopt deze ook tot 31/12? Dit staat
niet beschreven in het HR. Dat kan, als er nood aan is om taken door te geven.
Op woensdag 08/05 is er een afspraak met de gemeente Asse omtrent eventuele
organisatie Vlaanderen Wandelt 2020.

Varia:

•
•
•
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