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 10 december 2021.
Aanwezig: Van Espen Jean Pierre, Meeus Maria Louisa,
Smout Johan, Marrant Jos, Mallaerts Anita.
Verslag der vergadering:
1) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
2) Verslag vorige vergadering: dit wordt unaniem
goedgekeurd.
3) Kasverslag: kort overzicht.
4) Leden: status quo en verwachting in 2022.
5) Busreizen: voor 2022 zijn er geen voorzien.
6) Gratis wandelingen: bevestiging van de voorstellen op de
vorige vergadering. Voorstel van twee clubwandelingen in
juli en augustus van volgend jaar.
7) Wandelkledij: er is niets verkocht.
8) Wandelweetjes + website: het nieuwe nummer van
‘Wandelweetjes’ is bijna klaar en de site is bijgewerkt
(o.m. annuleringen wandeltochten e.d.).
9) Dynastie 14/11: op de vergadering van 08/12 jl. werd de
afrekening gemaakt tussen de clubs onderling en werden
de evaluatie en opmerkingen geformuleerd. Voor de
editie 2022 wordt de start voorzien in het Genadedal en
de controle in Linden.
10) Wandeltocht (Herfsttocht 18/09/’22): er heerst een
dreigend nijpend gebrek aan medewerkers. Ten laatste in

juni volgend jaar nemen we een beslissing of deze zal
plaatsvinden.
11) WSVL: Alle nieuwjaarsrecepties zijn omwille van de nog
steeds heersende corona-pandemie verplaatst naar de
maand maart 2022.
Wanneer een lid zijn lidkaart verliest kan het clubbestuur
dit voortaan via het clubportaal aan de federatie doorgeven. Eenmaal per maand worden duplicaten
aangemaakt.
Per 01/01/’22 stapt de federatie over van Arena naar een
nieuwe verzekeraar (Ethias). Er komt een nieuwe
procedure voor de aangifte van persoonsongevallen en
aparte ongevalsformulieren voor niet-leden. Alle
documenten zullen vanaf 20/12 op het clubportaal
digitaal beschikbaar zijn.
12) Allerlei: * het etentje voor de medewerkers in 2021 zal
plaatsvinden op vrijdag 11 maart 2022.
* De SAV is gepland op 01/04/2022.
* mails.
13) Rondvraag: 14) De voorzitter sluit de vergadering.
Verslag opgemaakt door Johan Smout op 10/12/2021.

