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 van vrijdag 18 juni 2021.
Aanwezig: Van Espen Jean Pierre, Meeus Maria Louisa, Smout Johan, Marrant Jos.
Verslag der vergadering:
1)
2)
3)
4)
5)

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Verslag vorige vergadering: dit wordt unaniem goedgekeurd.
Kasverslag: kort overzicht + afrekeningen.
Leden: het aantal is dit jaar geslonken; er zijn momenteel evenveel vrouwen als mannen lid.
Busreizen: - . Er zal nog eens gepolst worden op de (uitgestelde) SAV van 30/07 e.k.
Op woensdag 18/08 organiseren we een clubwandeling van ca. 9,5 km te Linden.
Het vertrek wordt voorzien aan de kerk om 18.30u. Elke deelnemer ontvangt hiervoor
een stempel op de wandelkaart. Er is ook nog een ‘achterafje’ voorzien…
6) Wandelkledij: er is niets meer verkocht.
7) Wandelweetjes + website: het nieuwe boekje is in bewerking en de site wordt geüpdatet.
Alle tochten zijn echter nog steeds onder voorbehoud!
8) Dynastietocht (14/11): de eerste vergadering hierover grijpt plaats in augustus. Er wordt ook in
2022 nog een Dynastietocht voorzien op 13/11.
9) Wandeltocht (Herfsttocht) 19/09: Het is broodnodig hiervoor nieuwe medewerkers te werven.
De zaal is besproken. Het is vooralsnog onduidelijk of deze mèt of zonder catering
zal kunnen doorgaan.
10) WSVL: het afhalen van de poncho’s e.d. is verlengd tot in 2022.
- mails.
11) Allerlei: - mails * 12/04, Bram Van der Vekens: aankoop G-sportmateriaal;
* 21/04, Bram Van der Vekens: Herlaad jouw sportclub! (hulp en ondersteuning);
* 21/04, Bram Van der Vekens: inschrijvingen (2) Infosessies verenigingen Stad
Leuven;
* 30/04, DynamoProject: Doe jouw clubscan!
* 14/05, Info Sportbeheer (2x): vragenlijst i.v.m. het WK wielrennen te Leuven en
Leuven Sportstad 2021;
* 25/05, Ann Boonen: idem;
* 31/05, Bram Van der Vekens: idem;
* 01/06 + 08/06, Info Sportbeheer: versoepelingen coronamaatregelen.
12) Rondvraag: 13) De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering op vrijdag 30/07/2021 om 19.00u (bestuursvergadering),
gevolgd door de Statutaire Algemene Vergadering om 20.00u.

Verslag opgemaakt door Johan Smout op 18/06/2021.

