
Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw 
Secretariaat: Platte-Lostraat 599, 3010 Kessel-Lo 
Tel.: 016 26 06 05 
 
Verslag der Bestuursorgaan WSV De Fonskes vzw van vrijdag 09 oktober 2020. 
 
Aanwezig: Van Espen Jean Pierre, Meeus Maria Louisa, Smout Johan, Marrant Jos. 
(Wegens de huidige coronamaatregelen is de vergadering op last van de overheden beperkt moeten 
worden tot max. 4 personen, waardoor Mallaerts Anita ertoe genoopt werd verstek te laten gaan). 
 
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 + afrekeningen. 
 
4)   Leden: huidige stand van zaken. Er hebben momenteel reeds 8 leden hun lidgeld 2021 betaald. 
 
5)   Busreizen: we besloten de prijzen vanaf 2021 te verhogen naar € 13,00 voor leden, € 16,00 voor 
                           leden van andere erkende clubs (beide incl. inschrijfgeld) en € 17,00 voor niet-leden 
                           (excl. inschrijfgeld). 
 
6)   Wandelkledij: er is niets verkocht. 
 
7)   Wandelweetjes + website: boekje nr. 4, 2020 staat op de site en de papieren versie is verzonden. 
                                    Het laten drukken van ‘Wandelweetjes’ in kleur is opmerkelijk duurder dan in 
                                    zwart-wit. 
 
8)   Dynastietocht (15/11): deze is geannuleerd. De editie van volgend jaar zal plaats grijpen op  
                                 zondag 14/11/2021. De eerstvolgende vergadering daarover zal plaats vinden 
                                 begin augustus ’21. 
 
9)   Wandeltocht 2021 (Herfsttocht, 19/09): De folder is te laten drukken op 1250 exx. De secretaris  
                                          zal daarvoor prijs vragen in ons vast copy center. 
 
10) WSVL: - alle nieuwjaarsvieringen 2021 zijn geannuleerd. 
                    - mails. 
 
11) Allerlei: - ontslag van club 15de Wing (2045) per 31/12/2020. 
                      - aanpassing IR tegen januari 2021. 
                      - mails: 
                        * 28/08: kleurcodes in de sport; 
                        * 22/09: Dag van de Clubbestuurder (opleiding); 
                        * 05/10: Dag van de Sportclubbestuurder (live chat) 24/10; 
                        * 28/08, Valerie: Sportbusiness. Webinar ‘Motorsport in de kijker’ 02/09; 
                        * 18/09, Sportbusiness (SPB) News: wat is er nieuw?; 
                        * 28/08 + 04/09, Tofsport: nieuwe webtoepassing subsidies en reservaties Sportdienst 
                                                       Stad Leuven (nieuwe Prosport, webinar donderdag 10/09); 
                        * 09/09: vrijwilligerswerk voor studenten; 
                        * 21/09, info@reanimatie.be: opleiding door Marc De Swaef te Haaltert op 07/10; 

mailto:info@reanimatie.be


                        * 06/09: deelname enquête masterstudenten K.U.L.; 
                        * 08/10, @Sport: Dag van de Trainer (digitale opleiding op 08/12) + update corona- 
                                        maatregelen 02/10; 
                        * 24/08, Sandra Peeters: vraag om het organiseren van activiteiten in de Senioren- 
                                        maand (november) 2020; 
                        * 06/10: studie Yannick Van Hamme, 2de master L.O. vraag naar een stageplaats in de 
                                        G-Sport; 
                        * 09/10, Guy Schepers (K.V.R. Vl. Bt., 4013): noodfonds corona Leuven? 
 
12) Rondvraag: - 
 
13) De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering op vrijdag 11/12/2020 om 20.00u. 
 
 
Verslag opgemaakt door Johan Smout op 09/10/2020. 


