Info omtrent de verschillende federatieteams + vrije mandaten
Algemeen
Er zijn 5 federatieteams: team clubondersteuning, team evenementen, team kalender, team kwaliteit
en team promotie.
Per regio mogen 4 personen in elk team zetelen, behalve bij federatieteam kalender, daar zijn er 2
personen per regio. Er zijn telkens ook één of twee personeelsleden aan een federatieteam
gekoppeld.
Iedereen zetelt in 1 team. De functie regiobestuurder, zonder dat je in een federatieteam meewerkt,
kan dus niet meer.
Elk federatieteam komt 1 tot 4 keer per jaar bijeen; afhankelijk van de taken en acties waarmee men
bezig is. Het federatieteam koppelt hun voorstellen terug naar het Bestuursorgaan en na hun
goedkeuring werkt ze deze verder uit.
De verschillende federatieteamleden van één regio vormen samen het regiobestuur. Indien nodig
komt het regiobestuur bijeen; maar de meeste vergaderingen zullen met het federatieteam zijn. De
federatieteamleden informeren de andere regiobestuurders over de acties van hun team.
Er zijn een aantal algemene vaardigheden die we van federatieteamleden verwachten:
- kent de wandelsport
- heeft respect voor en erkent de waarde van vrijwilligers(werk)
- kan omgaan met vrijwilligers
- zet zich in vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en engagement
- heeft voldoende relativeringsvermogen
- kan zijn/haar gedrag en handelen aanpassen aan de personen met wie men
samenwerkt/voor wie men werkt
- heeft communicatieve vaardigheden
- kan omgaan met groepen
- is discreet waar nodig
In elk federatieteam zijn nog enkele bijkomende vaardigheden van belang. Hieronder leggen we ook
uit wat de taak is van de verschillende federatieteams.

Federatieteam Clubondersteuning
Het federatieteamlid clubondersteuning zal in meer of mindere mate volgende taken uitvoeren:
- is het regionale aanspreekpunt voor de clubs in verband met vragen rond het besturen van
een club en vragen rond het organiseren van wandeltochten
- probeert clubs te overtuigen om in hun aller belang te werken rond vernieuwing in het
bestuur, taakverdeling in het bestuur …..
- creëert openheid naar de clubs om voorstellen te doen inzake het besturen van een club
- peter/meter van nieuwe clubs in de eigen regio
- probeert minstens één maal per 2 jaar contact te hebben met elke club in de regio
- volgt clubs op die het moeilijk hebben
- organiseert infovergaderingen voor clubs in problemen en neemt deel aan deze
vergaderingen
- heeft oog voor de goede initiatieven van de clubs en weet die te benoemen
- volgt relevante bijscholing

Beschik je over één of meer van volgende eigenschappen, dan ben jij de geschikte persoon voor dit
team:
- voldoende onderlegd in het gebruik van een computer en gebruik van outlook/mails is
noodzakelijk
- is dienend in de rol en kan vertrouwen wekken – is ‘bereikbaar’ en steeds aanspreekbaar
- is objectief ten aanzien van alle clubs en kan oplossingen op maat voorstellen.
- kent de eigen regio en weet wat er leeft in de regio
- kan mensen motiveren
- is inventief in het aanreiken van oplossingen; staat open voor vernieuwing
- kan tegenslagen en teleurstellingen verwerken en blijft openingen zoeken in strategische
pantsers

Federatieteam Evenementen
Het federatieteam zal overleggen waar ze aan meewerkt en wat de mogelijke opdrachten zijn. Dit is
ruim en kan het volgende inhouden:
- werkt regionale evenementen uit en werkt mee aan regionale evenementen waarbij
Wandelsport Vlaanderen vzw betrokken is.
- werkt mee aan vieringen georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen vzw
- regionale mogelijkheden voorstellen, passend in het federatie beleidsplan
- werkt samen met het personeel verantwoordelijk voor evenementen
- ondersteunt de clubs die de Regionale Wandeldagen of Vlaanderen Wandelt organiseren
- Indien er voor een bepaald jaar geen enkele kandidatuur Regionale Wandeldag is, kan het
Regioteam Evenementen clubs gericht aanspreken of zelf initiatieven nemen
- geeft regionale mogelijkheden door aan het personeel, om dit eventueel op federatieniveau
uit te werken
- volgt relevante bijscholing
De persoon die zetelt in het team evenementen zal dus enige kennis moeten hebben van activiteiten
organiseren. Daarnaast zijn onderstaande punten ook belangrijk:
- voldoende onderlegd in het gebruik van een computer /email
- heeft ervaring in het organiseren van evenementen
- is stressbestendig en flexibel
- kan een activiteit/evenement coördineren
- kan goed onderhandelen
- kan mensen motiveren en is positief ingesteld
- kent de eigen regio en weet wat er leeft in de regio
- is inventief in het aanreiken van oplossingen; staat open voor vernieuwing

Federatieteam Kalender
Per regio zijn er 2 personen die de opmaak en wijzigingen in de kalender opvolgen. Hun taken zijn:
- is het regionale aanspreekpunt voor de clubs in verband met vragen rond het inplannen van
tochten in de wandelkalender
- probeert clubs te overtuigen om in hun aller belang duidelijkheid te scheppen over de
manier waarop zij hun tochten inplannen (proberen tot vaste data te komen in het licht van
de meerjarenkalender)
- oplossen van regionale kalenderproblemen, ook grensoverschrijdende problemen

-

goedkeuren startplaatswijzigingen en datumwijzigingen in de eigen regio
goedkeuren bijkomende tochten in de eigen regio
nieuwe clubs helpen bij het vinden van ‘goede’ data – ook wijzen op de opportuniteiten van
weektochten
steeds oplossingen betrachten binnen een lange termijnvisie – de meerjarenkalender hierbij
nooit uit het oog verliezen
het optimaliseren van de meerjarenkalender zodat die geen blinde vlekken vertoont
meewerken aan de optimalisering van het Sportreglement m.b.t. de kalender

Het federatieteam kalender moet meestal kort op de bal spelen en indien nodig conflicten vermijden
of oplossen. Hieronder worden nog bijkomende vaardigheden genoemd:
- voldoende onderlegd in het gebruik van een computer, kennis van Excel en gebruik van
outlook/mails is noodzakelijk
- is dienend in de rol en kan vertrouwen wekken – is ‘bereikbaar’ en steeds aanspreekbaar
- is objectief ten aanzien van alle clubs en zoekt steeds gelijkwaardige oplossingen voor
gelijkwaardige knelpunten
- kan diplomatisch optreden, bemiddelt en heeft een genuanceerde kijk – kan tegengestelde
standpunten verzoenen, kan mensen verbinden
- is zeer flexibel van aanpak – kan het gedrag aanpassen aan de persoon met wie wordt
onderhandeld (humor is vaak een handig wapen)
- kan overtuigen
- is inventief in het aanreiken van oplossingen die twistende partijen over de streep kunnen
trekken
- kan vooruitdenken en indien nodig proactief optreden
- is besluitvaardig: durft onder meer knopen door te hakken bij grote koppigheid
- kan tegenslagen en teleurstellingen verwerken en blijft openingen zoeken in strategische
pantsers
- blijft in ‘communicatie’ ook wanneer er niet echt doorbraken zijn bij een bepaalde betwisting

Federatieteam Kwaliteit
Het federatieteamlid kwaliteit heeft volgende opdrachten:
- is het regionale aanspreekpunt voor de clubs in verband met vragen rond kwaliteit
- probeert clubs te overtuigen om in hun aller belang te werken rond kwaliteit op tochten,
kwaliteit in de club (trainers, wandelbegeleiders)
- clubs informeren omtrent mogelijkheden of afspraken inzake kwaliteit
- werkt samen met het personeel verantwoordelijk voor kwaliteit
- werkt een kwaliteitsstandaard uit en volgt dit op naar toepassing
- er wordt gewerkt rond de kwaliteit en uniformiteit van de tochten
- volgt relevante bijscholing
Voor de functie van federatieteam kwaliteit zoeken we een allrounder die sterk is in onderstaande
vaardigheden:
- voldoende onderlegd in het gebruik van een computer en email
- is objectief ten aanzien van alle clubs
- heeft communicatieve vaardigheden; kan zowel positieve als negatieve feedback geven
- kan mensen motiveren en is positief ingesteld
- kan in team werken
- is inventief in het aanreiken van oplossingen; staat open voor vernieuwing

-

kan tegenslagen en teleurstellingen verwerken
is nauwkeurig en vindt kwaliteitsvol werken belangrijk
kent de eigen regio en weet wat er leeft in de regio
erkent de verschillen tussen de regio’s, maar streeft naar één kwaliteitsbeleid voor alle clubs

Federatieteam Promotie
Promotie van de wandelsport en onze clubs is essentieel. De acties die het federatielid promotie doet
in de eigen regio zijn vooraf besproken in het federatieteamvergadering. Hun taken zijn onder meer:
- is het regionale aanspreekpunt voor de clubs in verband met vragen rond promotie
- probeert clubs te overtuigen om in hun aller belang te werken rond vernieuwing inzake
promotie
- clubs informeren omtrent mogelijkheden inzake promotie; heeft ook oog voor goede
voorbeelden van de clubs
- regionale mogelijkheden voorstellen, passend in het federatie beleidsplan
- werkt samen met het personeel verantwoordelijk voor promotie
- mee opvolgen van /mee werken aan de Regionale Wandeldag, de Wandelbeurs, Vlaanderen
Wandelt
- geeft regionale mogelijkheden door aan het personeel, om dit eventueel op federatieniveau
uit te werken
- kunnen bijscholingen organiseren voor de clubs
- volgt relevante bijscholing
Wie sterk is in promotie van zijn club, kan zijn ervaringen gebruiken in het team promotie. Zijn
onderstaande vaardigheden niet nieuw voor jou, dan ben jij de geknipte persoon:
- voldoende onderlegd in het gebruik van een computer en kent de huidige mediakanalen
zoals website, facebook, twitter, blogs, vlogs, mail,…
- is objectief ten aanzien van alle clubs en kan acties ondernemen ten bate van verschillende
clubs; hij/zij waakt erover dat het niet telkens dezelfde clubs zijn die return hebben van de
regionale acties.
- kan mensen motiveren en is positief ingesteld
- kent de eigen regio en weet wat er leeft in de regio
- volgt het algemene promotiebeleid van de federatie en kan binnen dat kader regionale
mogelijkheden voorstellen
- is inventief in het aanreiken van oplossingen; staat open voor vernieuwing
- kan tegenslagen en teleurstellingen verwerken

Vrije mandaten
Voor Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant zijn er nog vrije plaatsen in alle federatieteams.
Voor Oost-Vlaanderen zijn er geen vrije mandaten in het team kalender
Voor West-Vlaanderen zijn er enkel nog vrije mandaten in het team clubondersteuning, team
kwaliteit en team promotie.

Meer info kan je bekomen bij Roel Soors of Lieven Hostens of via info@wandelsport.be

