Verslag Raad van Bestuur 21/05/2019 om 10u00
Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10, 3500 Hasselt.
Welkom aan: Jef Joosten, Fons Leys, Diana Dens, Johan Molenberghs, Herman Valenberghs, Willy
Moeskops, Jos Timmermans, Lieven Hostens, Luc Weemaes, Marleen Vandenweghe (verslag), Roel
Soors
Verontschuldigd: Paul De Brauwer; Rik Bulckaen
Agenda:
1. Verwelkoming en opening van de vergadering
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging
•

Aanvaarden verslag dd 23/04/2019
Vraagje: Vlaanderen Wandelt is onze organisatie. Wij zijn hoofdorganisator. De
gemeente en clubs zijn partners om tot een goede organisatie te komen. De
gemeente moet zorgen voor het logistieke. De club kan de catering en parcours voor
zijn rekening nemen.
Kwartaalstatistieken: clubs met minder dan 20 leden leveren geen wandelaars. Wat
kunnen we hieraan doen?
Hoe meer wandelaars genereren? Wandelen is populairder geworden terwijl bij onze
clubs de inschrijvingen dalen. Er wordt meer gewandeld, maar daarom nog niet bij
WSVL vzw. Dit kan door het aanbod van onze tochten af te stemmen op de
wandelaar. De wandelaar wil zich minder ver verplaatsen.
Ouder wordende bestuurders zijn ook nog steeds een probleem. Minder vrijwilligers
van jonge leeftijd voelen zich geroepen om in een bestuur te stappen. Er moet tijdig
uitgekeken worden naar vervangers.Leden van de RvB van WSVL vzw moeten al
gepensioneerd zijn om overdag te kunnen vergaderen. De RvB past zich aan als er
werkende mensen bijkomen. Dan worden het avondvergaderingen.
De statuten zijn goedgekeurd: minimum 5 en max 11 leden RvB. Vanaf september is
er een plaats minder vacant. Hoe lost je dit nu op? Er staat niet dat dit ingaat vanaf
september. De oplossing reikt zichzelf aan in september. Je kan een schrijven richten
naar de AV dat dit met ingang van september is. Hoe stond het in de vorige versies?
Het verslag werd goedgekeurd.

•

Op te volgen punten:
1. Trage Wegen – Bereikbaarheid aanpassen op website
Hanne is de persoon van Trage Wegen. Roel bevraagt zich.
2. Overeenkomst BVV
Het protocol werd besproken op de vorige BVV-vergadering. Het aantal
aanwezigen werd teruggebracht naar 4 – 4 – 1. Een beurtrol van voorzitter is
om de 2 jaar. 2019 +2020 is voorzitter WSVL vzw. De tekst werd dus
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grotendeels aanvaard en wordt finaal gemaakt op de volgende BVVvergadering.
De kalender van het IVV: onze tochten staan online. De IVV-site is nog niet
beschikbaar in het Nederlands.
Begin april is er een samenkomst geweest in Oostende om het congres van
volgend jaar voor te bereiden. Er is geen Olympiade aan gekoppeld. De grote
lijnen liggen vast 06/05/2020 tot 10/05/2020. Op de laatste dag (zondag) zal er
een permanent wandelcircuit geopend worden. Tevens zal er een uitstap zijn
naar Brugge. De hoofdorganisatie is in handen van het IVV.
3. Financieel verslag
• Financieel Maart
De Liquide middelen werden overlopen.
4. Wandelclubs
• Ontslag Motestappers (5142)
Dit is een van de oudere clubs in West-Vlaanderen. Het ontslag is een aangekondigde
kroniek. 3 weektochten en 2 weekend tochten die wegvallen!
•

Datumwijzigingen: Op Stap Zwalm heeft 2 bijkomende tochten aangevraagd. Er werd
wat gezocht naar geschikte datums. Daarnaast nog een datumwijziging van hun tocht
van 26/05 naar 25/05 owv verkiezingen.
Startplaatswijzigingen kunnen zonder boete. Datumwijzigingen in de loop van het
jaar, komt dan op een boete van €250. Dit komt dus overeen met annulatie van een
tocht. Wordt dit ingevoerd? Dit item wordt besproken op een volgende
kalendercommissie. De federale kalenderverantwoordelijke zal Op Stap Zwalm ook
aanspreken op zijn aanvragen en laattijdige wijzigingen.

•

RB-Antwerpen: KWB Schriek is aangesloten bij ons en ook bij Falos. Ze organiseren 1
tocht bij ons en 9 bij Falos. Er worden onregelmatigheden gemeld ivm de uitslag. Kan
een club in 2 federaties zijn? Wat als ze de regels van WSVL vzw overtreden?
De organisaties zitten goed in elkaar. De penningmeester neemt zeker nog eens
contact met hem op, zodat de organisatie van september in orde is. Alle deelnemers
moeten ingegeven worden bij WSVL vzw. Er moeten vaststellingen gebeuren op zijn
tocht in september. Er wordt dan een verslag opgemaakt.
Bijkomende tocht Equicura:
Ze werden begeleid als een nieuwe club.

•
•

De Wilde Brouwers krijgen Luc Taelman als peter.

5. Beleidsplan
• Vlaanderen Wandelt:
Grondige evaluatie,
Wat is het verschil nog tussen de regionale wandeldagen en Vlaanderen Wandelt? Er
moet een goede reden zijn zodat de wandelaar moet komen. Er moet meerwaarde
gecreëerd worden. Iets waar de wandelaar voor buiten komt.
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Nu ontbreken vooral de individuele wandelaars. Waarom moeten de wandelaars
komen? Veel gehoorde reacties: we komen niet naar grote organisaties. Dit is geen
reden want op andere organisaties zijn er ook soms 5000 mensen. En de laatste jaren
is er niet veel volk. 2 jaar geleden werden nog het dubbel aantal bussen ingelegd.
Als er iets te krijgen valt zijn ze daar.
Meerwaarde door details. Startboog met aandenken bij aankomst? Facebookpagina;
voorinschrijvingen; massastart; finishlijn; optredens, … bussenactie met aandenken;
inschrijving met ontbijt; consumptie; Toeristische troeven, …
Het moet een feest zijn qua inhoud en een meerwaarde bieden!
Datum april is misschien niet zo goed wegens communiefeesten en verlengd
weekend met 1 mei!
Vrije datum laten waar iedereen mag organiseren op die dag? Zoals 11/11. Dit is niet
interessant voor partners en pers.
•

Trailwalk.be
Sportevents stap eruit in 2020.
12 clubs gaven te kennen mee te willen instappen in Trailwalk.be

•

Coast Walk
09/05/2020 volgende editie met start vanuit Knokke.
Alles wordt nog contractueel afgehandeld.
Als samenwerkende vennootschappen zijn we goed geëindigd.
Organisatorisch is alles goed verlopen voor de deelnemers.

•

Opleiding Route You:
De vraag van kwam vanuit RB-Oost Vlaanderen.
De zaal in Wetteren is ter beschikking. De opleiding voorzien enkel en alleen voor
parcoursverantwoordelijken.
Opleidingen moeten vanuit WSVL-vzw georganiseerd worden. Nog een opleiding in
oktober met een afgewerkt product lijkt de beste optie.
Waregem is een goede locatie voor West- en Oost-Vlaanderen. Nog een in Herentals
of het Leuvense.

•

Inschrijvingen initiator wandelen
De huidige opleidingen zijn volzet.

6. Communicatie:
• Banners (clubs)op de website.
€100,00 euro per banner per tocht aangeleverd door de clubs. Dit item nog
communiceren naar de clubs.
7. Ingebrachte punten
• Regioteams:
Deze week is de eerste vergadering. Er werden profielen opgemaakt voor deze
regioteamleden. Deze profielen worden goedgekeurd door de RvB.
Er zal ook een afvaardiging van KWBN naar de vergadering clubondersteuning
komen. We spraken vorige week met hen. Ze organiseren “wandelcafes”. Dat houdt
in dat ze de clubs in kleine aantallen samen zetten en bepaalde hangende punten
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bespreken. Laat het van onderuit komen en neem dit mee naar beleid is hun
standpunt.
Bij kwaliteit zal een eerste werkpunt worden: uniformiteit en evaluatie van
wandeltochten. Clubs samenbrengen om te zien hoe zij dat zien.
Promotie: hoe werkt wat? (Facebook; LinkedIn; …….)
•

Regionale Wandeldagen
Op basis van een dossier de regionale wandeldagen toekennen. De clubbezoeken
kunnen vroeger ingepland worden. Hier wordt een advies verleend naar het RB.
Kevin maakt een dossier op voor het RB. Het RB beslist op basis van een dossier. Dit
vergt een kleine aanpassing het HR. Wanneer moet dan een dossier binnen zijn? Dit
moet tegen 1 september twee jaar voor datum. De beslissing valt op de
najaarsvergadering van de regio’s. De regionale wandeldag moet niet op de
promotocht georganiseerd worden.
Dossier moet beschikbaar zijn op het clubportaal.

•

Lidkaarten 2020
De nota met de verschillende opties wordt overlopen.
De RvB kiest voor pvc-lidkaarten die 2 jaar geldig blijven. Tweemaandelijks versturen
naar de nieuwe leden. We voorzien papieren lidkaarten (zoals bestaand systeem)
zodat de club voor de nieuwe leden direct een lidkaart kan afdrukken.
De volgende stap is een betalingssysteem op wandeltochten voorzien.

•

wat is een officieel orgaan? Is dit de AV of Walking Magazine? De gewone
wandelaar kan niet vinden op de website wie Regiobestuurder is.
We publiceren in Walking Magazine de regiobestuurders na de verkiezing.
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