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Verslag BO 10/01/2022 om 09u00 

Microsoft Teams 
 
Welkom aan: Lieven Hostens, Fons Leys, Paul De Brauwer, Herman Valenberghs, Luc Weemaes, 
Marleen Vandenweghe, Jos Timmermans, Frans Deflem, Rik Bulckaen, Erwin Wuestenberg, Roland 
Cools, Roel Soors 
 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Verwelkoming en opening van de vergadering 
De voorzitter heet iedereen welkom op deze digitale vergadering. De eerste effectieve 
vergadering van het nieuwe bestuur.  

 
2. Aanvaarden van verslagen + opvolging 

 

• Aanvaarden verslag dd 21/12/2021 
Het verslag werd goedgekeurd.  
 
 

3. Financieel: 

• Financiële performantie  
Enkel de operationele cijfers zijn voldoende.  
 

• verdere stand van zaken Easypayments 
Donderdag is er een infovergadering met alle clubs, we zullen hier alles nog eens 
overlopen.  

• subsidies e-learning 
 

• datum webinar voor toelichting nieuwe verzekeringen (Callant) 
 

 
4. Wandelclubs 

• vzw Dodentocht versus Kwik en Kadee Bornem 
Vzw Dodentocht zal de 2de dinsdag van maart samenkomen om te kijken hoe ze de 
editie dit jaar zullen aanpakken.  
 

• discussie tussen de Curieusstappers Westhoek en Vooruit Langemark  
 

• tijdelijk uitgepijlde parcours versus eindperiode 15/2? 
Jos geeft een toelichting over tijdelijke parcours  

 

• Stad/gemeente/deelgemeente waar een club mag organiseren 
Er was een discussie tussen WAK en de Florastappers omtrent het organiseren van 
een tocht in een deelgemeente van Gent. De clubs kwamen tot een overeenkomst.  



 

 
 
 
 

2 
 

 

• Clubs noteren nog altijd 0 medewerkers, deze clubs moeten we hier attent opmaken 
zodat ze dit veld volgende keer wel invullen.  

 

• Online opname van tochten FFBMP/WSVO 
Deze tochten mogen online opgenomen worden tegen betaling, 25 euro per tocht.  

 
5. Beleidsplan: 

• Stand van zaken Federatieteams: 
▪ Clubondersteuning: / 
▪ Kwaliteit: /  
▪ Evenementen: Er moet nog een fotograaf gezocht worden voor de 

nieuwjaarsvieringen. Er moeten enkel nog foto’s genomen worden van 
de gevierde clubs en sfeerfoto’s. We gaan dit in eigen beheer doen 

▪ Promotie: tekst oproep bannen flyertafels voor de clubinfo 
▪ Kalender: / 

• Stand van zaken Extreme Challenge 
21/08 start in Oostende met 94 deelnemers. Er wordt een wachtlijst aangelegd,  

• Brabantse Ardennen Trail 
Vanmiddag is er een crisisvergadering. Er is nog geen goedkeuring van het 
schepencollege. Momenteel wel een succes door de 800 inschrijvingen. We zullen de 
nodige inspanningen leveren zodat dit event kan plaatsvinden.  

• Verdeling gadgets 
Dit zal komende vrijdag doorgaan.  

 
6. Ingebrachte punten 

• Ontwikkeling App 
Het BO lijst de musts en nice to have op voor de ontwikkeling van een eigen app. 

• personeel 25 jaar in dienst 
Werd momenteel geen aandacht aan geschonken. Gaan we iets doen en met 
terugwerkende kracht? Ja, maar enkel voor diegene die nog niets ontvangen hebben.  
 

• Vergaderkalender ma 14/03 digitale infovergadering gaat ‘s avond door, (19u) 
 


