
             

 

 

CLUBINFO 2019/05 D 
Voor clubbestuurders 

 
29 mei 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
Tijdens de regiovergaderingen in september worden er nieuwe regiobestuurders verkozen.  De regiobestuurders 
vormen de Algemene Vergadering.  Zij verkiezen op 5 oktober 2019 de nieuwe leden voor de raad van bestuur WSVL 
vzw. In deze clubinfo wordt hierrond info gegeven.  In het volgende tijdschrift “Walking Magazine” en op de website 
is bijkomende info te vinden.  Verder hebben we het over onze Te Gekke Wandelingen voor 2020, waarvoor u zich 
nu reeds als club kan inschrijven. 
Morgen is er onze Oost-Vlaanderen Wandelt in Zottegem. Zij staan paraat om jullie te ontvangen. 
Wij wensen jullie allen een ontspannen en warm verlengd weekend toe. 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Verkiezing regiobestuurders: infonota  

Begin september 2019 zijn er regionale vergaderingen. Op die regionale vergaderingen zijn er verkiezingen van de 
regiobestuurders.  Elke regio heeft recht op een totaal van 20 regiobestuurders.  Bij deze 20 worden de leden van 
de raad van bestuur (die in functie blijven) niet meegerekend.  Deze regiobestuurders vormen samen de Algemene 
Vergadering van Wandelsport Vlaanderen vzw.  
 
Overzicht per regio: 
➢ Voor de regio Antwerpen blijven 7 regiobestuurders in functie tot 2021. Er zijn 13 mandaten beschikbaar.  De 

leden van de raad van bestuur uit regio Antwerpen zijn allen einde mandaat.  

➢ Voor de regio Limburg blijven 7 regiobestuurders in functie tot 2021. Er zijn 13 mandaten beschikbaar.  Er is 
1 lid van de raad van bestuur uit regio Limburg die in functie blijft.  

➢ Voor de regio Vlaams-Brabant blijven 11 regiobestuurders in functie tot 2021. Er zijn 9 vrije mandaten. Er is 1 
lid van de raad van bestuur uit regio Vlaams-Brabant die in functie blijft. 

➢ Voor de regio Oost-Vlaanderen blijven 10 regiobestuurders in functie tot 2021. Er zijn 10 vrije mandaten.  Er 
is 1 lid van de raad van bestuur uit regio Oost-Vlaanderen die zijn lopend mandaat in de raad van bestuur van 
4 jaar kan verderzetten, indien hij verkozen wordt als regiobestuurder.   

➢ Voor de regio West-Vlaanderen blijven 8 regiobestuurders in functie tot 2021. Er zijn 12 vrije mandaten.  Er 
zijn 2 leden van de raad van bestuur uit regio West-Vlaanderen die in functie blijven. Er is 1 lid van de raad 
van bestuur uit regio West-Vlaanderen die zijn lopend mandaat in de raad van bestuur van 4 jaar kan verder-
zetten, indien hij verkozen wordt als regiobestuurder.   

Er is dus telkens vermeld hoeveel mandaten er vrij zijn.  Er zouden bij voorkeur meer mensen verkozen worden; 
want indien van de 20 regiobestuurders er mensen doorschuiven naar de raad van bestuur, dan wordt de groep 
regiobestuurders aangevuld tot men aan 20 personen komt.  Zijn er minder personen verkozen, dan zijn er voor die 
regio minder regiobestuurders.  

Alle wandelclubs krijgen via deze clubinfo een oproep om kandidaten regiobestuurder op te geven. Er werd via 
Walking Magazine (juni nummer) ook een oproep naar kandidaat regiobestuurders gelanceerd.  

• Een regiobestuurder moet dus geen bestuurslid zijn van een wandelclub.  

• De kandidaat-regiobestuurder moet meerderjarig zijn en minstens twee jaar ononderbroken lid zijn van een 
wandelclub van Wandelsport Vlaanderen vzw.   

• Elke kandidaat dient zijn/haar kandidatuur te laten ondertekenen door 2 leden van zijn/haar bestuur.  Hier-
voor is een formulier opgemaakt dat vóór 19/08/2019 moet ingediend worden.   

• Bij de kandidatuurstelling moet ook de gedragscode regiobestuurder reeds ondertekend worden en inge-
diend worden.   

• Deze formulieren zijn te vinden op de website onder de rubriek Contact/Beleid.  



             

• Kandidaturen moeten ingediend worden via info@wandelsport.be of via de post naar Wandelsport Vlaande-
ren vzw, Industrielaan 11 bus 3 in 9990 Maldegem.  

Alle wandelclubs kunnen meerdere kandidaten indienen.  Om maximale betrokkenheid van alle wandelclubs binnen 
iedere regio te bekomen, streven we naar kandidaten uit zoveel mogelijks clubs.  Er kunnen maximaal 2 personen 
uit eenzelfde club in het regiobestuur zetelen.  Daardoor kan een club geen kandidaturen indienen als het mandaat 
van de zetelende twee regiobestuurders met de verkiezing niet ten einde loopt.  

In augustus worden de stemlijsten per regio opgemaakt.  Deze worden meegestuurd met de uitnodiging voor de 
regionale vergaderingen van september.  De volgorde van de kandidaten wordt bepaald door lottrekking.   

• De stemming gebeurt op de regionale vergadering zelf via stembrief.  

• Elke wandelclub heeft 1 stem (voorlopig aangesloten clubs hebben géén stemrecht) 

• Kan men als club niet aanwezig zijn op de regiovergadering, dan is het aangewezen een volmacht te geven 
aan een andere club.  

• Het aantal personen dat nog moet verkozen worden, verschilt van regio tot regio (zie hierboven).   

• Op de stembrief mag men maximum het aantal stemmen aanduiden volgens het aantal vrije mandaten.  

Kandidaten met de meest geldige stemmen zijn slechts verkozen indien de meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen werd behaald.  Zo meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen, heeft onmiddellijk een herver-
kiezing plaats tussen die personen.   

Onmiddellijk volgend op de regio-vergadering komen de 20 verkozen regiobestuurders samen. Op die vergadering 
verdelen ze de openstaande functies binnen het regiobestuur. 

De verkozen regiobestuurders kunnen zich ook kandidaat stellen voor een functie binnen de raad van bestuur van 
Wandelsport Vlaanderen vzw.  Hiertoe zal een formulier ter beschikking zijn op de bijeenkomst van de verkozen 
regiobestuurders ná de regio-vergadering.  Dit formulier dient ondertekend door de kandidaat zelf en door 2 leden 
van het regionaal bestuur.  De gedragscode van lid raad van bestuur moet ook ondertekend en ingediend worden. 
Deze formulieren zullen ook beschikbaar zijn op de website.  Kandidaten voor de raad van bestuur moeten ingediend 
worden vóór 19/9/2019.  

De verkiezingen voor de raad van bestuur van Wandelsport Vlaanderen vzw gebeuren op de Algemene Vergadering 
van Wandelsport Vlaanderen vzw op 05/10/2019.  Hiervoor krijgen de regiobestuurders een uitnodiging met daarbij 
de kandidatenlijst en korte info over de stemprocedure.  

 

Herinnering bevestigen van uw tochten  

Begin mei kreeg u de clubinfo inzake het bevestigen van de tochten voor 2020.  Vergeet niet de tochten na te zien 
en te bevestigen vóór 11 juni 2019!!!   Alle info staat in de genoemde clubinfo.  

 

Infobrochure omtrent verzekeringen 

Eind mei werden er infosessies omtrent onze verzekeringspolissen gepland in drie verschillende regio’s.  Gezien 
echter de zeer geringe interesse voor deze infosessies werd besloten om deze te reduceren tot 1 sessie.  Hierdoor 
ging enkel de sessie in Puurs door.  Het werd een heel leerrijke bijeenkomst met grondige uitleg door de directeur 
van Arena NV, Dhr. Eddy Van Den Bosch en er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 

Naar aanleiding van deze infosessies werd de infobrochure bijgewerkt.  Alle aanwezigen ontvingen een geprint 
exemplaar van deze infobrochure, net als diegenen die intekenden voor de andere sessies die geannuleerd werden.  
Ook een print van de geprojecteerde powerpoint op de infosessie wordt aan de intekenaars bezorgd. 

Deze beide documenten zijn tevens terug te vinden op het clubportaal onder rubriek ‘Downloads’ - ‘Verzekeringen’. 

 

Te Gekke Wandelingen 2020 

We weten allemaal dat bewegen noodzakelijk is om fysiek gezond te blijven. Maar wist je dat het ook heel wat 
mentale voordelen heeft? Wandelen (en bewegen in het algemeen) verbetert niet alleen je humeur, het vermindert 
ook stress, depressieve klachten en angst! 

  

Redenen genoeg dus voor Wandelsport Vlaanderen vzw, Parantee-Psylos vzw en Te Gek!? om in 2019 de handen 
in elkaar te slaan en iedereen aan te moedigen om de (wandel)schoenen aan te trekken. 

  

mailto:info@wandelsport.be


             

We kregen dit jaar al heel wat mensen aan het wandelen. Ons doel is echter nog meer mensen op weg zetten naar 
een betere geestelijke gezondheid. Hoe? Door te wandelen! Daarom zetten we de campagne Te Gekke Wandelingen 
ook voort in 2020. Wil je graag in 2020 een Te Gekke Wandeling organiseren? Stel dan vóór 30 juni as. je kandidatuur 
via email naar stefaan.bailleur@wandelsport.be  

 

Wat is dat zo’n Te Gekke Wandeling en hoe krijg ik het label? 

- Een Te Gekke Wandeling is een wandeling met een laagdrempelige afstand. De wandeling dient minstens een 
afstand van max 7km op te nemen (bij voorkeur met een rustpost). Uiteraard mag dat ook een kortere wandeling 
zijn en kunnen de korte afstanden aangevuld worden met langere afstanden.  

- Als je een Te Gekke Wandeling organiseert dan engageer je je om de boodschap van de Te Gekke Wandelingen 
uit te dragen. Wij leveren daarvoor promomateriaal (zowel fysiek als digitaal). 

- Een samenwerking met een partner uit de geestelijke gezondheid(szorg) is zeker een pluspunt en aangewezen. 
Je kan daarvoor contact opnemen met een Psychiatrische instelling in je buurt maar ook met een CAW, CGG, 
Sociaal Huis, …   

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

Op volgende dagen is het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw gesloten: 

➢ Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag 
➢ Vrijdag 31 mei - brugdag “Hemelvaartsdag”  
➢ Maandag 10 juni – Pinkstermaandag 
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