Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw
Secretariaat: Platte-Lostraat 599, 3010 Kessel-Lo
Tel.: 016 26 06 05
Verslag der Bestuursorgaan van WSV De Fonskes vzw van
vrijdag 15 april 2022.
Aanwezig: Van Espen Jean Pierre, Smout Johan, Marrant Jos,
Mallaerts Anita.
Verontschuldigd: Meeus Maria Louisa.
Verslag der vergadering:
1) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
2) Verslag vorige vergadering en van de AV: deze worden
unaniem goedgekeurd.
3) Kasverslag: kort overzicht. De jaarrekening 2021 werd
vandaag ingediend bij de Ondernemingsrechtbank te
Leuven.
4) Leden: sedert februari zijn er twee (vrouwelijke) nieuwe
leden bijgekomen.
5) Busreizen: geen.
6) Gratis wandelingen: de volgende is voorzien bij W.S.V. De
Zombies (4102) te Wijgmaal op zaterdag 21/05
(startplaatswijziging!).
7) Wandelkledij: er is 1 polo (XL) in verkoop.
8) Wandelweetjes + website: in werking (recent verslag
SAV).
9) Dynastietocht (13/11): controlepost te Linden
(parochiecentrum).
10) Herfsttocht (18/09): uit praktische overwegingen i.v.m. de
(on)mogelijkheid te parkeren in en toegang tot het park

te Lovenjoel zal de penningmeester in mei één van de
eigenaars contacteren om met hem daarover te praten en
ook om alzo -mogelijk een schriftelijke- toelating te
bekomen, om latere discussies en problemen te
voorkomen.
- in mei zal de voorzitter de potentiële medewerkers
contacteren om hen te polsen omtrent hun
beschikbaarheid opdat wij op onze volgende vergadering
een of andere planning zouden kunnen opmaken.
- de modaliteiten aangaande onze (twee)
clubwandelingen tijdens de zomermaanden worden
doorgesproken, en zullen in het juli-nummer (nr. 3,
2022) van ‘Wandelweetjes’ definitief aan de leden
worden bekend gemaakt (woe. 13/07: Holsbeek en
woe. 10/08: Lovenjoel).
11) WSVL: - mail.
- 19/05: Webinar clubmateriaal.
12) Allerlei: *mails.
* analysegesprek via Webinar met Jana van Yools
i.v.m. sponsoring via onze website.
13) Rondvraag: 14) De voorzitter sluit de vergadering.
Verslag opgemaakt door Johan Smout op 15/04/2022.

J. P. Van Espen
Voorzitter

J. Smout
Secretaris

