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Verslag BO 28/01/2022 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 dit tussentijds BO. 

2. Wandelclubs 
Er gaan weer steeds meer tochten door. De afdrachten worden terug betaald vanaf 16/02 en 
het gratis annuleren stopt einde maart. Einde tijdelijke parcours vanaf 15/02. 
De coronabarometer ging in voegen, we zullen dit nog communiceren via onze clubinfo.  

 
3. Beleidsplan: 

• Criteria om de regionale wandeldag te organiseren:  
Het sportreglement is hierin heel duidelijk 6.2.2. Er werden objectieve criteria 
opgenomen. De bonustocht, met bijhorende voorwaarden, is pas het 5 punt in deze 
criteria.  
 

• Plaats van organiseren: 
Er is respect voor de historische kalender. De historische kalender is deze van vorig 
jaar, het jaar voorafgaandelijk van de kalender die opgemaakt wordt en wordt als 
dusdanig bij de openstelling van de  onlinekalender hernomen. Clubs die gebruik 
maken van de historische kalender om buiten hun gemeentegrenzen te organiseren, 
hebben het recht om op basis van ‘overmacht’ heel uitzonderlijk hun ‘recht’ één jaar 
over te dragen mits men de kalendercommissie hiervan op de hoogte brengt via 
kalender@wandelsport.be en deze de redenen voldoende gegrond vindt om de 
uitzondering toe te staan. 
Een club moet enkel om de goedkeuring gevraagd worden voor wandeltochten die 
doorgaan in de hoofdgemeente of de deelgemeenten waar deze club de clubzetel 
heeft en waar de club vorig jaar heeft georganiseerd vanuit een startzaal. Enkel de 
startzaal telt, niet de ontwikkeling van de parcours. Er moet door deze club geen 
toestemming gegeven worden voor alle andere deelgemeenten van de gemeente 
waar de clubzetel van deze club gevestigd is. 
Clubs moeten enkel toestemming vragen aan de kalendercommissie voor de 
organisatie in een gemeente waar geen enkele club de clubzetel heeft. Daar geldt 
enkel het respect voor de historische kalender.  
De tekst wordt nog gefinetuned en voorgelegd op het volgende BO 

 
 

4. Ingebrachte punten 

mailto:kalender@wandelsport.be


 

 
 
 
 

2 
 

• Ontwikkeling App 
Appwise bezorgde onze een eerste concrete voorstel voor een aantal ontwikkelingen. 
Zodra we meer info krijgen van Phro zullen we deze twee tegen elkaar afwegen.  
 

• Profiel Marketeer 
Iedereen kreeg voorafgaandelijk aan deze vergadering een voorstel ter voorbereiding.  
De marketeer kan het verschil maken door zijn kennis over te dragen en bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de federatie.  

 

• Wandelclub S-sport Brugge: 
Deze nemen definitief ontslag. Ze organiseren de tocht niet in november.  
 

• Groeitraject clubs: 
Op de AV van 2020 werd een groeitraject voor clubs naar 40 leden goedgekeurd. 
Afgelopen weken was er een discussie in welke fase we van dit traject zitten. In het 
sportreglement staat dat 01 maart 2021 de startdatum is van een driejarig traject.  
  

 

• 20km Brussel 
Er werden afspraken gemaakt met deze organisator betreft het wandelluik. Er zal 
communicatie uitgewisseld worden en de toetreding tot het Trailwalkplatform is 
bespreekbaar.  

 

• Goede evaluatie van de Brabantse Ardennen Trail.  
 

• Bord “Gevaarlijke baan dwarsen” wordt niet meer opnieuw aangemaakt. Er wordt 
overgeschakeld op het gebruik van “Wandelaars Opgelet”. Ook aanpassen in de 
verkoop-website.  
 

• De Spartastappers stelde een vraag omtrent de bestelling van bijkomende WiB’s. Ze 
hadden er reeds 250 besteld. Waarom moeten we nu de duurdere prijs betalen? Dit 
is niet logisch. 
Voorstel is dat enkel de clubs die een bestelling plaatste voor de sperdatum de Wib’s 
bij een bijbestelling dezelfde prijs krijgen. De clubs die voor de sperdatum geen 
bestelling deden moeten een duurder tarief betalen.  
Om de administratieve verwerking allemaal niet te complex te maken zouden we 
beter heel het jaar dezelfde prijs hanteren voor iedere club. Deze prijs moet dan nog 
bepaald worden.  
 

 

• Overschotten magazijn: 
Prijsbepaling poncho’s en rugzakken voor de webshop.  
Over de bulkactie voor de clubs moet nog nagedacht worden, we moeten clubs 
inspireren om deze misschien als prijs te voorzien voor stempelbladen, 
eindejaarsgeschenk, 
Mits meerprijs bij de inschrijvingen van de Flanderstrails aanbieden? 
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• Easypayment: 
Alles verloopt nu vlotter en alles is zo goed als rond. De clubs werden geïnformeerd. 
Prijsafspraken werden geconcretiseerd.   
 

• Goedkeuring aanvragen bij  wegen en verkeer om borden op te hangen aan de 
gewest wegen.  
 
 

 


