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Verslag BO 16/08/2022 om 10u00 

Confederatie Bouw, Stationsplein 1, Sint-Niklaas 
Welkom aan: Lieven Hostens, Fons Leys, Paul De Brauwer, Herman Valenberghs, Luc Weemaes, 
Marleen Vandenweghe, Jos Timmermans, Frans Deflem, Rik Bulckaen, Roland Cools, Roel Soors 
 
Verontschuldigd:  
 
Verslag: 

1. Verwelkoming en opening van de vergadering 
De voorzitter heet iedereen welkom.  

 
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging 

 

• Aanvaarden verslag dd 21/06/2022 
Het verslag werd goedgekeurd door het BO.  

 
3. Financieel: 

• Operationele Performantie  
Juni – augustus: de opbrengsten van de drukwerken zijn gestegen. 
Andere opbrengsten: dit heeft te maken met de clubbijdrage. Dit gaat over taxaties 
maar ook over inschrijfgeld van de Flanders Trails 
Het derde kwartaal van de decretale verzekering werd betaald. 
 

• Definitieve afrekening subsidies 2021 
 

• Afrekening Flanders Trails : Lupulus Walk – Peerdevisscherstocht 
Frans maakte een excel bestand op. Dit wordt per mail bezorgd.  
 

• Begroting 2023 
Vorige week kwam de financiële commissie samen. We baseerden ons op de 
begroting van 2022.  

 

• Verkoopprijs WiB 2023: 6 euro incl BTW. De clubinfo werd reeds uitgezonden. We 
zullen 12.000 exemplaren bestellen.  

 

• Evaluatie Bulkactie: De rugzakken hebben goed verkocht Er wordt verder gekeken hoe 
we de poncho’s aan de man kunnen brengen  

• Cashless betalen:  
Er moet eigenlijk nog een club van Limburg bijkomen. Wandel Mee Breughel zou 
willen instappen. Jos gaat dit faciliteren. 
Hoe gaan we 2023 aanpakken? We hebben enkele voorstellen bij Easypayments 
opgevraagd. We willen het traject zeker verder zetten. We zouden hetzelfde principe 
willen uitbreiden, maar we zouden wel maar 1 apparaat per club voorzien. Er wordt 
met een aantal personen samengezeten om tot een definitief besluit te komen.  
 

4. Wandelclubs 
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De Kilometer Vreters: worden wandelgroep. 
WSV Winterslag: worden wandelgroep. 
Wandelclub Kruikenburg Ternat: Jean Marie Theunis zal hen contacteren.  
Levenslust (Vlaams Brabant): worden nog gecontacteerd door Roel. Voorlopig zijn ze club 
zonder tochten 
Wabo/wandelen: worden nog gecontacteerd door Roel. Voorlopig zijn ze club zonder 
tochten.  
Wandelend Paard: Patrick De Croix zou opnieuw contact opnemen. Voorlopig zijn ze club 
zonder tochten.  
De Puinstappers: worden wandelgroep 
Vaartlandstappers: zouden dit jaar alle activiteiten stoppen. De tocht van september 
wordt geannuleerd. Wat met de tocht in het najaar?  

 
5. Beleidsplan: 

• Stand van zaken Federatieteams: 
▪ Clubondersteuning:  
▪ Kwaliteit: 

• Pancarte links wandelen: is dit afgetoetst of dit reglementair in orde 
is? Zo ja, mag dit kenbaar gemaakt worden via clubinfo en op 
clubportaal geplaatst worden zodat clubs dit kunnen afprinten en 
uithangen.  

▪ Evenementen:  

• promomateriaal WSVL: beachvlaggen (kleine) zijn misschien aan 
vervanging toe. Er zijn er veel stuk. Als we nieuw materiaal 
aanschaffen zouden we opteren voor twee nieuwe tubes.  

• Verslag team evenementen: geen opmerkingen op het verslag.  
▪ Promotie:  

• Opleidingen facebook: indien mogelijk in oktober en in de 5 
provincies.   
2 opleidingen (beginners en gevorderden).  Roel stemt de inhoud af 
met Techonomy.  
.  

• Flyers en budget Vlaanderen Wandelt 2023: flyers zijn in het kader 
van duurzaamheid geen goede optie. Flyeren in bussen is wel een 
meerwaarde. Budget voor de club: 1000 euro als men die kan 
verantwoorden met facturen en enkel geldig voor promotie.  
Budget WSVL vzw voor algemene promotiecampagne voor 
bijvoorbeeld radio, regionale TV, nationale media, online 
campagnes,…. We maken een plan op met de huidige prijzen.  

▪ Kalender: 

• Meeting organisatoren Vlaanderen Wandelt 2024: deze gaat door op 
31/08/2022.  

• Team Kempen gaan in 2023 een Trail organiseren.  

• Techonomy budgettering + werkgroep Sociale Media 
We kregen een aangepaste budgettering van Techonomy voor verdere 
ontwikkelingen. Het BO geeft zijn akkoord om op de ingeslagen weg verder te gaan.  
De app zit in de fase dat er al bepaalde zaken getest kunnen worden.  
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We voorzien de lancering van de app op 01/10/2022 tijdens de meet en greet. Een 
softlaunge, nog niet beschikbaar op dat moment, maar enkele weken later wel.  
 

• Werking federatieteams: we missen een federatieteam reglementen. De 5 voorzitters 
van de provincie meer betrekken bij het uitwerken van de reglementen. Nu lijkt het 
dat alles steeds van bovenaf komt. Als er meer mensen betrokken worden kan dit 
meer geduid worden op het veld. Ook met deze mensen de federatieteams en 
provinciale besturen evalueren.  
 

• Extreme Challenge: met de nodige organisatorische moeilijkheden in de laatste 
weken, zal er komende zondag gestart worden met deze 6-daagse wandeltocht. 

• 4-daagse van de ijzer: komende week zullen we hier een promotieactie doen. Er zal 
onderweg een WSVL vzw zone zijn waar de deelnemers een Meli wafel en een WSVL-
flyer met een voucher krijgen. Met deze voucher kunnen ze een WiB 2022 bekomen 
aan de WSVL vzw stand aan de aankomst zone. Aan de WSVL vzw zone kan men een 
lidmaatschap afsluiten. Zijn er nog leden van het BO die kunnen helpen?  

• Feedback Regi: Er is op 29/08/2022 een vergadering met CNR. Zondag 30/10/2022 
zou Regi aanwezig zijn op een Regiwandeldag in Opoeteren.  
 

• Pink Ribbon: het goede doel van de Lupulus Walk. Er wordt een cheque uitgereikt ter 
waarde van 1000 euro op de Meet&Greet.  

 

• Flanders Trails:  
❖ Elfbergentrail en Western Front Trail. De inschrijvingen lopen niet vlot  
❖ Waalse niet-leden moeten zich nu verplicht inschrijven als lid van WSVL vzw om 

te kunnen deelnemen aan Flanders Trails. Dit is op zich geen probleem. We gaan 
hier geen aanpassingen aan doorvoeren. 

❖ vraag Golazo waarom Belgian Coast Walk niet in Flanders Trails zit? We behouden 
ons huidige aantal. Er is een lidmaatschap verplicht voor de Flanders Trails en dit 
is niet mogelijk voor de Belgian Coast Walk.  

❖ Golazo wil ook voor de Urban Trails de mogelijkheid aanbieden om lid te worden 
van WSVL vzw. Is opname in de digitale kalender een ruilmiddel? Zij zijn niet 
geïnteresseerd in leden, maar ze willen wel WSVL vzw promoten. Ze willen 
bannering en promomateriaal aanbrengen op hun Trails. We gaan een deal 
onderhandelen. De deelnemers aan de Urban Trails zijn potentiële klanten van 
WSVL vzw.  

❖ Trailwalk.be in de toekomst. Het verschil met Flanders Trails is moeilijk te duiden.  
❖  

6. Ingebrachte punten 

• Uitnodiging infovergaderingen: er wordt een agenda samengesteld. Deze zal 
komende vrijdag uitgestuurd worden naar de clubs. 

• Aanvaarding ontslag Jan Van Schil (promotie) 

• Repercussies ontslag Erwin Wuestenbergs 
Het BO bestaat nu uit 10 personen. Het ontslag werd grondig toegelicht. Komt er een 
vervanger binnen het federatieteam promotie vanuit het BO? Rolands Cools zal zijn 
plaats overnemen.  
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• Er zijn verschillende Provinciale Besturen die opnieuw provinciale vergaderingen 
willen organiseren voor alle clubs. WSVL vzw zal de zaal bekostigen. We verwachten 
dat de voorzit(s)ter van de provincie de inhoud terugkoppelt naar het BO.  

• Er wordt in een clubinfo gevraagd om tijdens de tocht RouteYou open te zetten. 
Iedere club beslist zelf of ze dat doen. 

• Verslag meeting met Ethias: er was een gesprek in verband met sponsoring.  

• Verslag gesprek met Arko in verband met een nieuwe wandelmagazine.  

• Verslag Redactieraad 26/6/2022: Nathalie zal de redactieraad vervoegen omwille van 
artikels rond events zoals Vlaanderen  Wandelt, … 

• ledenaantal WSVL op 12/8/2022 
61651 leden; inclusief 1209 van Flanders Trails en 2983 federatieleden 
 
 

 

 

 
 


