
   Regio Antwerpen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DE DAGORDE: 

  1. Welkomstwoord door de voorzitter. 
  2. Voorstellen van het regionaal bestuur. 

 21. Promotie van lange afstanden. 
 22. Rustposten. 
 23. Antwerpen in de winter. 

 24. Nieuwjaarsviering. 
  3. Over de clubs. 

 31. Mededeling i.v.m. nieuwe clubs. 
 32. Mededeling i.v.m. ontslag van clubs. 

  4. Financieel verslag. 
 41. Stand van zaken. 
 42. Begroting 2019. 

  5. Administratieve en financiële verplichtingen voor de clubs. 
  6. Mededelingen van de Raad van Bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw. 

 61 Afhaalpunten voor lidkaarten en Walking in Belgium. 
 62 De lidkaarten 2019. 
 63 De Wandelbeurs. 

 64. Oproep kandidaten voor Vlaanderen Wandelt 2020 – 2021 - 2022. 
 65. Oproep kandidaten voor Regionale Wandeldagen. 

 66. Scannen in 2019. 
 67. Inschrijfgelden 2020. 
 68. Beleidsplan. 

 69. Privacywetgeving. 
 6A. Klachtenbehandeling. 

 6B. Finaliseren Charter Vroegstarters 
 6C. Nieuwjaarsbijeenkomsten 2019. 
  7. Binnengekomen suggesties. 

  8. Wat ter tafel wordt gebracht. 
  9. Slotwoord van de Voorzitter van het regionaal bestuur. 

 

AANWEZIG: 
Regio Afgevaardigden en leden Raad van Bestuur WSVL:  

Dhr. Cools Roland 

Dhr. De Brauwer Paul 

Dhr. Joosten Jozef 

Dhr. Leys Alfons 

Dhr. Monsecour Jan 

Mw. Nevelsteen Reinilda 

Dhr. Quirynen Jos 

Mw. Selleslagh Anne-Marie 

Dhr. Vandenbussche Chris 

Dhr. Van de Vondel Frans 

Dhr. Van Gorp Michel 

Dhr. Vranken Victor 
 

34 clubs: 
1001 WSV Mol 

1006 Bosgeuzen Voorkempen vzw  

1011 WSV Beekakkers vzw Beerse 

1012 WSV Schelle vzw 

1017 WSV De Ranstuilen Ranst vzw 

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 

1019 ‘t Beerke Beerse vzw 

1023 WVK Puurs vzw 

1026 Herentalse Wandelclub vzw 

1029 WSV De Voskes vzw Vosselaar 

1031 WSV Sinjorenstappers Wilrijk vzw 

1033 WSV De Dauwstappers Edegem vzw 

1035 Sint Michielstappers Brecht vzw 

1044 WC De Zandstappers vzw 
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1045 WSV Berchlaer 

1046 WC De Bavostappers Zittaart vzw 

1047 WK Noordergouw vzw Brasschaat 

1050 De Pompoenstappers vzw 

1054 Wijtschotduvels Schoten 

1055 WSV De Korhoenstappers vzw 

1060 De Ravelse Wandelaars Weelde 

1061 De Olense Pottenstappers 

1062 De Gruun Zipkes Westmeerbeek 

1063 WSV De Kadodders SKW vzw 

1076 Wandelclub Kwik Bornem 

1093 WSV IBIS Puurs vzw 

1101 De Harmoniestappers Mol 

1129 WC Opsinjoorke Mechelen vzw 

1287 WC Sint Jansstappers Wildert 

1372 K.H. St. Amelberga Zandhoven vzw 

1375 KVG Hoogstraten 

1402 WSV De Schorrestappers 

1410 WSV De Natuurvrienden Zoersel vzw 

1492 De Markstappers 
 

VERONTSCHULDIGD: 
Regio Afgevaardigden en leden RvB WSVL:  

Dhr. De Nys Leo 

Dhr. De Nys Rudiger 

Dhr. Dierckx Johan 

Dhr. Moeskops Willy 

Dhr. Pouillon Willy 

Dhr. Schoenmakers Jozef 

Dhr. Van Bavel Jos 

Dhr. Wesemael Henri 

9 clubs: 
1013 De Kleitrappers vzw Terhagen 

1042 Bell Wandelclub vzw 

1056 Merksemse WC De Stroboeren vzw 

1058 WC Gedoviba vzw Olen 

1059 WSV IVAS Itegem vzw 

1064 De Fort Acht Stappers (FAST) 

1103 De Vredezonen 

1151 Wandelmee Ruisbroek vzw 

1192 WC Kaddish Schoten vzw 

 

AFWEZIG: 
Regio Afgevaardigde:  

13 clubs: 
1007 WSV Club 76 Merksem vzw 

1020 De Olympic Stappers vzw 

1037 WSV Neteland vzw Duffel 

1038 WC De Noorderkempen vzw 

1053 De Wiekevorstse Stappers 

1057 Vosbergstappers Rumst 

1110 De Vaartlandstappers Willebroek 

1225 WC De Slak Leest vzw 

1310 VZW Dodentocht-Kadee Bornem 

1404 WSC De Blauwvoet Oevel  

1478 Marching Team 11de Bataljon Genie  

1490 KWB Schriek 

1491 WSV DesSchel 

 

 
 

   1. Welkomstwoord door de voorzitter. 
1.1 Dhr. Joosten Jef, voorzitter WSVL, verwelkomt alle aanwezigen. 
1.2 Vervolgens geeft hij het woord aan de regionale voorzitter, ter behandeling van 

volgend agendapunt en haar onderdelen. 
 

   2. Voorstellen van het regionaal bestuur. 

2.1 Dhr. Cools Roland verwelkomt op zijn beurt de vergadering en drukt de hoop uit 
op constructieve gesprekken.  

2.2 Hij behandelt volgende punten die deels al besproken werden in de regionale 
bestuursvergadering op 27 maart (zie verslag 2018-03 180327): 
21. Promotie van lange afstanden. 

 Wij stellen vast dat de lange afstand langzaam verdwijnt uit de kalenders.  
 Wij weten dat deze niet altijd interessant zijn voor een club: veel werk en 

weinig wandelaars.  
 Toch is er interesse. Denk maar aan een Dodentocht waar ook veel jonge 

mensen aan deelnemen. 
 Misschien kunnen wij, als club, iets meer doen door, bijvoorbeeld, producten 

mee te geven voor onderweg. Dat kost geld waardoor meer inschrijvingsgeld 

zal moeten gevraagd worden. Het is geweten dat soms tot 42 € gevraagd 
wordt voor een langere wandeling. Een bedrag dat zonder problemen 

aanvaard wordt. 
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 Er wordt opgemerkt dat men geen “appelen” met “peren” mag vergelijken. Er 

promotie voor voeren is gemakkelijk gezegd, maar een klassieker is niet 
hetzelfde als een clubwandeling.  

 Anderzijds stelt men vast dat mensen die absoluut een langere afstand willen 
afleggen, dat spontaan doen door eventueel 2 x een parkoers of eenzelfde lus 

af te leggen. Zij doen dat als voorbereiding op een komend lange 
afstandsevenement (zoals de Dodentocht in augustus).  

 Een ander voorbeeld is: “Nacht van de volle maan”, een evenement waar 39 

€ inschrijfgeld wordt gevraagd, die toch 1500 à 1700 deelnemers aantrekt. 
Dit is geen klassieker maar geeft toch ambiance, bevoorrading, een trappist, 

enz… en men kan er op een bepaalde plek zwemmen in het kanaal, onder de 
volle maan. Een club krijgt die wandelaars niet. Jongeren gaan liever naar 
een uitdaging en willen er zelfs veel voor betalen. 

 Wij, onze clubs, vragen slechts 2,00 à 1,50 € en bieden waarschijnlijk niet 
genoeg uitdaging. Dat probleem moeten wij eens bekijken. 

 Opgemerkt wordt dat zulke organisaties van verenigingen zijn die niet uit een 
wandelclub zijn ontstaan. Zij werken meer professioneel, met gediplomeerde 
bachelors en/of masters, en met vele sponsors. Zij durven veel te investeren 

in promotie en organisatie. Clubs hebben echter dikwijls niet die 
mogelijkheden. 

 Ter afsluiting vraagt de regionale voorzitter om toch maar, in de mate van 
het mogelijke, langere wandeltochten aan te bieden.  

 

22. Rustposten. 
 Er wordt vastgesteld dat soms meer dan 10 km moet gewandeld worden 

tussen 2 rustposten. Dat is te ver! Het is beter om een rustpost te voorzien 
na een uurtje wandelen. Voor de lange afstandswandelaars mag dat na 6 à 

7 km want die geven daar niet om. De korte afstandswandelaars zal het 
appreciëren om al na 4 km te kunnen rusten. 

 Er is ook vraag naar rustposten met meer ruimte voor de wandelaars. Zij zijn 

dikwijls te klein, zeker als het regent en men liever binnen wil verpozen.  
 

23. Antwerpen in de winter. 
 Deze wandeling zal doorgaan op 23 december 2018 en start vanuit een 

geheel nieuwe locatie, de Seefbiersite, in de Indiëstraat te Antwerpen. 
 Alle wandellussen werden hertekend. Er zijn lussen naar het MAS en de 

Kerstmarkt, en er zijn lussen naar het Havenhuis en naar het Noordkasteel. 
Eén lus passeert het Centraal Station. 

 Het concept is ook helemaal anders. Wij zorgen enkel voor de inschrijvingen 

en voor de bewegwijzeringen. Al het overige wordt door de mensen van het 
Brouwerscafé gedaan. 

 Er is ook veel meer parking in de omgeving, kosteloos op zondag. Het ligt wel 
binnen de LEZ (lage emissiezone) van de stad. 

 De voorzitter hoopt er alle clubs te mogen begroeten en hoopt op meer dan 

2000 wandelaars. 
 Vanaf vandaag zijn de folders beschikbaar, waarvan iedereen een pakje mag 

meenemen als zij dat willen.  
 

24. Nieuwjaarsviering. 
 Onze Nieuwjaarviering zal doorgaan op woensdagavond 23 januari 2019. 
 Op dezelfde locatie als dit jaar te Puurs. 

 Verdienstelijke leden kunnen er gehuldigd worden volgens categorie:  
a. vanaf 20.000km of een veelvoud 

b. vanaf 1.000 tochten of een veelvoud 
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Combinatie van beide categorieën is niet toegestaan. Men kiest ofwel de ene, 

ofwel de andere categorie. 
 Het gekozen menu wordt hier voorgelezen (en er was geen protest). 

 De kostprijs voor de gevierde is gratis. Andere leden betalen 40 €. 
 Men kan zich inschrijven tot 3 januari via het clubportaal. 

 Vorig jaar (24/01/2018) waren we met 152 deelnemers, waarvan 
24 gevierden. Dit jaar (23/01/2019) hopen we op meer. 

 

Alvorens het volgende punt te bespreken wil voorzitter Joosten Jef eerst de 
organisatie “Vlaanderen Wandelt” op 29 april bespreken: 

 De terugblik op de organisatie is er één met gemengde gevoelens.  
- Enerzijds is men in de regio Antwerpen enorm fier over de organisatie met de 

verschillende clubs. De samenwerking verliep schitterend en zeer gezellig, ook 
al kostte dat vele voorafgaandelijke samenkomsten. Het slechte weer was 
echter een grote spelbreker 

- Anderzijds kwam de gemeente Brasschaat onvoldoende over de brug. Ideale 
posten waren bezet door andere evenementen en de posten die werden 

toegewezen waren onvoldoende. Parkeermogelijkheden hadden dichterbij 
gekund als er maar de wil was geweest.  

 Er dienden zich vele extra kosten op die niet door Brasschaat werden gedragen 

wegens hun budget en voor serieuze onderhandelingen was er te weinig tijd. 
Het resultaat was een redelijk groot verlies. 

 De voorzitter wist ook dat een verdeelsleutel tussen de clubs was afgesproken 
om de winst te verdelen. Aangezien het verlies is er niets te verdelen en 
blijven de clubs in de kou. Toch dringt de regionale voorzitter er op aan dat 

WSVL een regeling uitwerkt om de samenwerkende clubs tegemoet te komen. 
De bestaande gezonde sfeer moet behouden blijven. Op 18 september zal dit 

in de RvB van WSVL besproken worden in aanwezigheid van de regionale 
voorzitter. 

 Tenslotte wilde de voorzitter WSVL nog de gastclub ‘WK Noordergouw’ in de 

bloemetjes zetten met een klein geschenk (Beach Flag WSVL met vermelding 
van clubnaam). Nagenoeg alle leden van de club, of toch minstens 2/3de der 

leden, hadden zich als medewerker ingezet om van Vlaanderen Wandelt een 
succes te maken in Brasschaat. Onder applaus werd het geschenk 

overhandigd. 
 

   3. Over de clubs. 

3.1 Voorzitter, dhr. Joosten Jef, geeft direct het woord aan secretaris dhr. Paul De 
Brauwer, dewelke achtereenvolgens vermeldt: 
31. Mededeling i.v.m. nieuwe clubs. 

 In regio Antwerpen komt 1 club bij: De Markstappers (club 1492) 
 De secretaris vermeldt nog een 3-tal nieuwe clubs in andere regio’s, evenals 

enkele (3) andere organisaties 
 

32. Mededeling i.v.m. ontslag van clubs. 
 Uit de regio Antwerpen kwam het ontslag van 1 club: De Olympic Stappers 

vzw. 

 De secretaris vermeldt het ontslag van nog 10 clubs uit de andere regio’s, 
waarvan 1 club (Boutersem) eigenlijk van naam verandert naar een 

hierboven vernoemde nieuwe club. 
 Zeer recent is de ontslagbrief van een club uit Landen toegekomen. 

   4. Financieel. 
4.1 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, dhr. Fons Leys. 
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41. Stand van zaken 

 Verschillende clubs werden aangeschreven om hun achterstand te betalen. Er 
werd wel ontdekt dat een 20-tal clubs hun e-mail niet ontvangen zouden 

hebben. 
 Op 6 september (gisteren) is er nog betaalachterstand, doch dinsdag 

betaalden 2 Antwerpse clubs hun achterstand. Voor regio Antwerpen zijn er 
geen schulden meer en is iedereen OK. 

 Er wordt de aandacht op gevestigd dat facturen voortaan per e-mail 

worden opgestuurd. Men dient er op te letten dat zij niet zo maar mogen 
worden weggegooid. 

 

42. Begroting 2019. 

 De begroting werd meegegeven met de uitnodigingen en ziet er iets anders 
uit dan voordien (benoeming van onderdelen), opgesteld door het 
boekhoudkantoor SBB. 

 Op het laatste blad staat een winst vermeld van meer dan 300k€. Dit is nodig 
om een reserve op te bouwen tegen dat, onder andere, de subsidies gaan 

verminderen (nu profiteert de federatie nog van een voordeel dankzij de 
vlugge fusie van weleer). 

 De penningmeester vraagt of er vragen zijn. Hij zal antwoorden waar het 

kan. Er zijn echter geen vragen. 
 De penningmeester deelt nog mee dat deze begroting ter goedkeuring zal 

worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van de federatie. 
 

4.2 De penningmeester geeft hierna het woord aan de voorzitter, dewelke 
onmiddellijk doorgeeft aan secretaris. 

 

  5. Administratieve en financiële verplichtingen voor de clubs. 
5.1 De secretaris wijst op het belang van de juistheid der clubgegevens in het 

clubportaal.  
5.2 Per functie (voorzitter, secretaris, penningmeester, contact, …) mag telkens 

maar 1 naam staan en hij moet actueel zijn. Bij elke bestuurswijziging is dit zo 

vlug mogelijk aan te passen. 
5.3 Ook geldig voor de gegevens van de leden (adresveranderingen) 

5.4 Dit is zeer belangrijk. Wordt onder andere gebruikt voor het doorsturen van 
clubinfo en het verzenden van Magazines. 

 

   6. Mededelingen van de Raad van Bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw. 
6.1 De voorzitter vervolgt de vergadering over volgende punten: 

61 Afhaalpunten voor lidkaarten en Walking in Belgium. 
 De voorzitter geeft de raad om de bestellingen voor 15 september 2018 te 

doen om van het voordeeltarief te genieten. 

 Afhalingen kunnen gebeuren op 8 november zoals meegedeeld voor de 
verschillende afhaalplaatsen. 

 

62 Lidkaarten 2019. 

 Kunnen al op 30 oktober opgehaald worden, als het secretariaat er van weet, 
indien een club bijvoorbeeld een organisatie heeft op 3 november. 

 Op de lidkaart zal een geldigheid staan tot 31/12/2019. 

 Er zullen ook gegevens bij staan over de Privacy. 
 
 
 

63 De Wandelbeurs. 
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 De voorzitter wijst op de viering van bestuursleden. Het wordt tijd dat die ook 

eens in de bloemetjes gezet worden. 
 Dit jaar is het de eerste keer dat een eigen Wandelbeurs wordt ingericht. Dit 

in de Nekkerhal te Mechelen op 29 en 30 september. 
 Er werd 1/3de van de hall afgehuurd en alle standen worden ingenomen. 

 Men kan er alles ontdekken rond het wandelen: kleding, schoenen, 
verblijven, enz.… 

 Er zal ook een “Blote Voetenpad” aanwezig zijn en er zal de “Refugés-Walk” 

starten die al in de media aangekondigd werd en waaraan zo’n 1500 
wandelaars zullen deelnemen. 

 Alle leden met lidkaart kunnen er gratis binnen. De parking kost echter 6 € 
maar men kan zijn wagen kwijt aan de overkant van de baan waar parkeren 
gratis is. 

 Voor de vieringen is er een rondvraag geweest naar in aanmerking komende 
bestuursleden. Zo zijn er al 2 personen met elk 45 jaren dienst, maar zij 

zullen niet aanwezig zijn. 
 Alles samen zullen er meer dan 500 bestuurders te vieren zijn, die elk een 

gepersonaliseerd geschenk zullen krijgen. 

 De beurs duurt zaterdag tot 18 uur. Mensen met een uitnodiging (vandaag 
verstuurd met de post) mogen gratis binnen. 

 Vanaf 18 uur wordt de viering ruimte toegankelijk die als een aula is 
ingericht, met podium, voorbehouden stoelen (voor gevierden vanaf 30 jaren, 
leden RvB, sprekers en genodigden) en een receptiegedeelte. 

 De sprekers zijn achtereenvolgens:  
- voorzitter WSVL ter verwelkoming,  

- voorzitter Sport Vlaanderen met thema “bewegen”,  
- dhr. Kris Peeters met thema “besturen en vrijwilligers” 

 Vervolgens worden de 30- en 35 jarige diensten op het podium gevraagd en 

is er sfeermuziek 
 Daarna wordt het nieuwe jaarthema voor onze wandelsportfederatie 

aangekondigd: “Te Gek”, met als peter dhr. Guy Swinnen die in zal staan 
voor zang. 

 De receptie zal tot 22u duren, tijdens dewelke elke gevierde zijn geschenk 

kan afhalen in de voor hem/haar voorziene “regiohoek”. 
 De uitdeling gebeurt door een regio-afgevaardigde + een personeelslid. 

 Er zal daar veel volk zijn want:  
- alle te vieren bestuurders zijn er welkom met partner,  

- elke club is er met 2 welkom,  
- de standhouders zijn er welkom,  
- de sponsors zijn er welkom,  

- de relaties zijn er welkom. 
 Een unieke gelegenheid om er te netwerken. 

 Zondag gaat de beurs verder van 9u tot 18u 
 Regio Antwerpen heeft er een stand, evenals de andere regio’s en WSVL. 
 De regionale voorzitter meldt dat wij in een kleine werkgroep bezig zijn met 

alle voorbereidingen. Ons thema is: “Eén met de natuur”. De clubs kunnen er 
hun folders laten mits ze tijdig bezorgd worden. 

 Als decoratie wordt voorzien in een groot overzicht van onze regio (provincie) 
en zal een folder verschijnen waarin alle clubs vermeld staan, met contacten 
en websites. 

 
 



Najaarse Regio Vergadering Antwerpen van 7 september 2018 

nr A2018-06 
versie dd. 8sept., blad 7 

 

Hier kondigt de voorzitter een pauze aan van een tiental minuten (19:47u), 

waarna IBIS - Puurs verzocht zal worden om wat toelichting te geven over 

Vlaanderen Wandelt in 2019. 
 

IBIS Puurs stelt voor: “Vlaanderen Wandelt” op 28 april 2019. 

Eerst wordt de voorgeschiedenis geschetst: 
 Aanvankelijk werd de club gevraagd of zij dat wel aandurfden. Waarop de 

club repliceerde dat zij zo’n organisatie wel degelijk aandurfden. 
 Ondertussen werd een degelijk parcours voorbereid. 
 Er zijn goede contacten met de gemeente, de politie en de brandweer. Op 

het einde van deze maand is er trouwens nog een overleg voorzien met 
deze diensten. 

 Er zijn al 3 controleposten die meer dan 300 personen kunnen laten 
verpozen. Ook de Sporthal staat ter beschikking. 

Vervolgens wordt de praktische kant toegelicht: 

 In 2017 ontstond de intentie om in 2019 ons 40-jarig bestaan te vieren 
met een groot evenement. Gelukkig kregen wij het vertrouwen om de 

organisatie van Vlaanderen Wandelt naar hier te halen. 
 In augustus 2017 ging het organiseren van start. De gemeente Puurs was 

direct enthousiast. We kregen de startzaal en controleposten en logistiek 

ter beschikking. Wij kregen veel van de gemeente en haar diensten. 
 Er waren al 23 contactvergaderingen, ook met Toerisme en met de 

Provincie. 
 In Ruisbroek kregen we een controlepost bij een bedrijf. 
 Met politiediensten en binnenlandse zaken (voormalig Rode Kruis) werd fel 

nagedacht over veiligheid. 
 Op de dag zelf zullen wandelingen tussen 4 km en 42 km aangeboden 

worden. Te Puurs zijn er nog altijd 200 à 300 wandelaars die de maximum 
afstand bewandelen. 

 Door er regelmatig over te spreken maken wij veel reclame.  
 Er ontstond al een vorm van samenwerking met culturele diensten, 

Sint Amands en Brouwerij Duvel (Moortgat). 

 Er zal speciaal voor onze organisatie “Nougat” gemaakt worden, als 
geschenk aan de deelnemers. 

 Ook het Asperge Festival wordt verlegd naar onze wandeldag. 
Aldus wordt het wandelen niet alleen een sportieve, maar ook een 
culturele beleving. 

 

64 Oproep kandidaten voor Vlaanderen Wandelt 2020 – 2021 - 2022. 
 De voorzitter deelt enkele kandidaturen mee uit de andere regio’s. 

 De secretaris vraagt om eventuele kandidaturen niet te lang uit te stellen. 
 

65. Oproep naar kandidaten voor Regionale Wandeldagen. 
 De secretaris meldt dat kandidaturen aan het Regiobestuur kunnen gericht 

worden. 
 De Regionale Voorzitter deelt mee dat voor:  

- 2019 Wandelclub De Zandstappers vzw deze dag zullen verzorgen.  
- 2020 De Merksemse Wandelclub De Stroboeren zich kandidaat stelden.  
- 2021 WSV Schelle zal inrichten. 

 

66. Scannen in 2019. 

 De voorzitter deelt mee dat we nu al 3 à 4 jaren bezig zijn en dat ongeveer 
80% der tochten wordt gescand. 



Najaarse Regio Vergadering Antwerpen van 7 september 2018 

nr A2018-06 
versie dd. 8sept., blad 8 

 

 Voor volgend jaar zouden alle clubs al hun tochten moeten kunnen scannen. 

 Clubs die niet mee willen zullen gesanctioneerd worden. Voor een 1ste keer 
wordt gedacht aan € 100; voor een 2de keer € 250. 

 Uit een opmerking vanuit de vergadering blijkt dat sommige wandelaars zich 
enkel laten scannen en er dan mee weg zijn (dus niet gaan wandelen). 

 De voorzitter deelt mee dat volgend jaar de leden geen startkaart meer 
zullen krijgen, maar wel een betalingsbewijs. Niet-leden en buitenlanders 
zullen nog wel hun kaart moeten invullen en deponeren in de voorziene bus 

voor de startkaarten. Aan de clubs wordt wel aangeraden om voldoende 
startkaarten voor leden in voorraad te hebben mocht er iets mis gaan met 

het scannen. 
 Wat is de beste volgorde? Eerst scannen en dan betalen? Of eerst betalen en 

dan laten scannen? 

De regionale voorzitter wist hierover te zeggen dat er geen voorkeur is. Hij 
probeerde reeds beide volgorden en ervoer geen noemenswaardig verschil. 

 Andere vragen rond scannen:  
- Leden FFBMP gaan ook een scancode invoeren op hun lidkaarten.  
- Is men verzekerd als enkel gescand wordt?: antwoord: ja.  

- Waarom een betaalbewijs als men toch alles al weet van een lid?: 
antwoord: zo kan men overal aantonen dat werd gescand.  

- Is het oneerlijk om een kaart niet vooraf in te vullen? Antwoord: ja! (het is 
mogelijk dat groepjes slechts 1 kaart aankopen en ze pas invullen met de 
naam van het slachtoffer om van de verzekering te kunnen genieten). 

Clubbestuurders moeten zeer waakzaam zijn om zulk misbruik te voorkomen. 
 

67. Inschrijfgelden 2020. 
 De voorzitter legt uit dat in het voorjaar, tijdens een algemene vergadering 

van WSVL, werkgroepen werden geïnstalleerd met onder andere een thema 
als ‘de inschrijfgelden’. 

 Na jarenlang eenzelfde inschrijfgeld te hebben gevraagd was er de wens om 

te verhogen. Na afloop van de besprekingen in de werkgroep werd gesproken 
over 2,50 € en 1,50 €.  

 De federatie steunt de clubs die hun inschrijfgelden hebben verhoogd. Zij 
staat achter hun beslissingen. 

 De conclusies werden in de verschillende regio’s besproken en hun suggesties 
werden meegedeeld aan hun clubs. In de ene regio stelde men 2,50-1,50 € 
voor; in een andere 2,00-1,20 € en weer in een andere 1,50-1,10 €. 

 In 2019 zullen aldus de inschrijfgelden verschillend kunnen zijn in de 
verschillende regio’s en clubs. (Clubs beslissen uiteindelijk zelf hoeveel zij 

zullen vragen mits een minimale korting voor leden van 0,40 €). 
 Voor 2020 is er de wens om hierin eenheid te brengen. Daarom is het 

wenselijk om, bij voorkeur nog in het voorjaar, een groot debat te houden 

met alle clubs. Niets belet een Regiobestuur om clubs extra samen te roepen. 
 De vraag is: Wat is een redelijke prijs, rekening houdend met wat moet 

gepresteerd worden door een club. Kosten kunnen aardig verschillen als de 
ene regio vergeleken wordt met een andere. 

 Uit opmerkingen vanuit de vergadering blijkt dat er de wens en voorkeur is 

om inschrijfgelden te laten bepalen door de federatie. 
 De voorzitter is van oordeel dat steeds het Huishoudelijk Reglement dient 

gevolgd te worden. Op dit ogenblik zijn het enkel de clubs die beslissen. Er 
moet enkel 40 eurocent voordeel zijn voor lidkaarthouders. Suggesties vanuit 
een regio mogen gevolgd worden maar moeten dat niet. Misschien kan in 
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overweging genomen worden dat aanpassingen in het HR nodig kunnen zijn. 

Dat zal nog bekeken worden bij de RvB. 
 

68. Beleidsplan. 
 De voorzitter legt uit dat het beleidsplan een gevolg is van een retraite door 

de RvB, in samenwerking met alle regionale voorzitters.  
 Toen was het zo goed als afgewerkt. Nu werd het toegevoegd aan de 

uitnodigingen voor deze vergadering. 
 Er zijn een 5-tal objectieven met telkens 5 doelstellingen die worden 

nagestreefd:  

A  Bouwen aan ons Imago (ledenvoordelen, uniform materiaal, 
tevredenheid),  

B  Professionalisering (meer trainers),  
C  Innovatief verruimingsplatform (= nieuwe zaken introduceren),  
D  Groei (= moeilijke zaak om meer leden te krijgen en aanbod te verhogen),  

E  Financiële gezondheid en continuïteit (subsidie-onafhankelijk worden). 
 Inzake subsidiering profiteren wij nu van de 4 jaar-termijn door de vroege 

fusie. Nu valt het bedrag mee en is er voldoende steun.  
 Wij trachten financieel onafhankelijk te worden omdat er geen garantie is dat 

een recreatiesport gesubsidieerd zal blijven. Dit zal afhangen van 

toekomstige politieke beslissingen. Sponsors, acties en andere initiatieven, 
clubs en leden kunnen hiertoe bijdragen.  

 Het decreet moet blijven gevolgd worden. 
 Inzake opleidingen is het de eerste keer dat veel kandidaten werden opgeleid 

tot Initiator en Begeleider. Dit verhoogt de kwaliteit. Een opleiding tot 

Initiator is goed voor subsidiering. Een begeleideropleiding is dat niet. 
 Binnenkort volgen nieuwe opleidingen: nog dit jaar voor Begeleider en 

volgend jaar voor Initiator. Opleidingen zijn opgenomen in het beleidsplan. 
 

69. Privacywetgeving. 
 De problematiek wordt moeilijk voorgesteld en de clubs moeten hier iets aan 

doen. 
 De Secretaris legt uit dat dit 2 delen inhoudt:  

A. De federatie werkt met vrijwilligers: Hiertoe werd een overeenkomst 

opgemaakt, aangepast aan de Privacy, dewelke eenvoudig af te halen is van 
het clubportaal. Het kan ook opgehaald worden bij Dynamo Projects die daar 

veel werk in hebben gestoken.  
B. De federatie werkt met clubs: ook hier dienden overeenkomsten te worden 
opgesteld. Medewerkster Ann Van Overbeke heeft zich gespecialiseerd in 

deze materie. 
 Aangezien clubs en federatie hetzelfde clubportaal gebruiken dienden 

aanpassingen in het HR zich op. Dat gebeurde al in juni, waar een extra 
artikel werd opgenomen onder art. 7.5. 

 De clubs hebben ook een overeenkomst te maken met hun leden. Zij kunnen 

dat doen door publicatie op hun website of door afdruk in het clubblad of door 
brieven naar alle leden.  

Een brief naar alle leden MOET ook door alle leden beantwoord worden, 
anders zou dat lid uit de ledenregisters geschrapt moeten worden. 

 Vanuit de vergadering werden opmerkingen gemaakt rond foto’s en privacy. 

In sommige omstandigheden mag gepubliceerd worden zonder toelating; in 
andere gevallen moet er een akkoord zijn van de ‘gefotografeerde’. 
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 Een lid van de Korhoenstappers bood aan om, op verzoek aan mw. Karin 

Peeters, de ganse regelgeving te bekomen, dewelke op haar PC is 
geïnstalleerd. 

 

6A. Klachtenbehandeling. 

 De secretaris meldt dat in het voorjaar een procedure werd opgemaakt 
waarin het adres ombuds@wandelsport.be in gebruik werd genomen. 

 Onlangs was er controle op de website waar gewaarschuwd werd dat het 
voornoemd adres niet zomaar mag gebruikt worden.  

 Er is de term “grensoverschrijdend gedrag” (SGO) bij gekomen en een API 

(aanspreekpunt integriteit) moest worden aangesteld. De API bestaat uit 2 
dames. 

 Te bereiken via 
API@wandelsport.be voor SGO-gerelateerde klachten en 
info@wandelsport.be voor alle andere klachten. 

 

6B. Finaliseren Charter Vroegstarters. 

 Er is beslist om het charter uit te voeren vanaf 1 januari 2019. 
 Men zal vanaf die datum de starturen respecteren die in de wandelkalender 

zijn vermeld.  
 De startzaal mag 1/4de à 1/2de uur vooraf open worden gesteld, afhankelijk 

van de weersomstandigheden, bijvoorbeeld. 

 Afstempeling kan nog enkel op vertoon van de inschrijvingskaart (of 
betaalbewijs). Bij voorkeur wordt pas afgestempeld NA de wandeling. 

 

6C. Nieuwjaarsbijeenkomsten. 

Dit punt werd besproken bij punt 24 
 

   7. Binnengekomen suggesties. 

7.1 De voorzitter meldt dat geen punten werden aangeleverd. 
 

   8. Wat ter tafel wordt gebracht. 
8.1 Vanwege WSV Schelle is er een klacht over uniformiteit in de kalender waar nog 

niets van terecht kwam. Bij hun Promotietocht wordt de grens van 25km niet 

gerespecteerd door Buggenhout. Na zo vele jaren is er nog altijd een tocht die de 
beschermgrenzen schendt. Het wordt tijd dat daar iets aan gedaan wordt. 

De voorzitter erkent dat dit een kalenderprobleem is dat al besproken werd in de 
commissie. De kalenderverantwoordelijken (regionaal en federaal) zullen contact 
nemen met de betrokken clubs. 

8.2 De Sint Jansstappers raden aan om voor elke startzaal een A4, of zelfs een A3 te 
voorzien vanuit de federatie, waarin verwijzing naar het Charter tegen 

vroegstarters. Zo ook één over de afstempelingen.  
De voorzitter merkt op dat alle veranderingen een weerstand optreedt die stilaan 
vermindert. Volhouden is hier de boodschap. 

8.3 Een raadgeving omtrent hetzelfde onderwerp kwam vanwege De Stroboeren: 
Misschien de eerste pijlen pas kort voor het startuur aanbrengen. 

8.4 De Kadees nodigen iedereen uit voor een receptie, op 21 oktober, ter gelegenheid 
van hun 50ste verjaardag. Opmerking van de voorzitter: Worden jullie dan ook 
koninklijk? 

8.5 Een opmerking over de stand WalkOn waar elk uur een prijs wordt getrokken. 
Deze worden niet altijd afgehaald. Misschien is het onvoldoende geweten dat 

prijstrekkingen gebeuren. Prijzen kunnen moeilijk worden nagestuurd. We moeten 
zo’n stand meer onder de aandacht brengen.  

mailto:ombuds@wandelsport.be
mailto:API@wandelsport.be
mailto:info@wandelsport.be
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8.6 Robert Van Hove, Bavostapper, vraagt of ons iets bekend is over de organisatie 

van Bob Verbeeck: de Abdijloop te Averbode. 
Volgens de voorzitter is dat een organisatie onder Golazo, een organisatie die 

tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen laat bewegen. Dat zijn telkens grote 
organisaties. Golazo is steeds op zoek naar grote evenementen zoals nu, de 

“Coast Walk”, een initiatief ontstaan uit wandelclubs, hetwelke zij willen 
overnemen van Wandelsport Vlaanderen. De onderhandelingen zijn volop bezig. 
Andere grote evenementen van hen zijn de Havenrun, de Scheveningentocht, 

enz.… 
Misschien is het beter om een vorm van samenwerking met hen uit te werken. 

Mogelijk komen er zo nog leden bij in onze clubs. 
8.7 Er wordt nog opgemerkt door Patrick dat, eens een bedrijf iets begint te 

organiseren dat wandelaars weg trekt, je daar eigenlijk niet veel kunt tegen 

beginnen. 
 

   9. Slotwoord van de Voorzitter van de regionale bestuurskern. 

9.1 De Regionale voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid die een boeiende 
vergadering met zich mee bracht. 

9.2 Hij meldt onze aanwezigheid op de Wandelbeurs, op Antwerpen in de Winter, op 
de Nieuwjaarsviering te Puurs, en bij Vlaanderen Wandelt te Puurs. 

9.3 Hij wenst ieder een goede thuiskomst en hoopt om elkaar nog eens tegen te 

komen. 
 

 
 

 
Einde van de vergadering om 21:30u 
 

 
 

       Verslaggeving 
       Frans Van de Vondel 
       Secretaris Regio Antwerpen 

        


