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 8 oktober 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 + afrekeningen.
4) Leden: status quo.
5) Busreizen: omdat er weinig belangstelling voor is zijn er in
2022 geen gepland.
Voorstellen voor gratis wandeltochten in 2022.
Voorstel eventuele clubwandeling(en) in 2022.
6) Wandelkledij: er is niets meer verkocht.
7) Wandelweetjes + website: ‘Wandelweetjes’ nr. 4, 2021 is
verzonden en staat tevens online.
8) Dynastietocht 2021 (14/11): eerste vergadering op 13/10.
9) Wandeltocht (Herfsttocht 19/09): met 723 deelnemers
was deze -de omstandigheden in acht
genomen- vrij bevredigend te noemen en
kon er nog redelijke winst worden geboekt.
Echter, door het steeds krapper wordend
aantal medewerkers dat tot een absoluut
minimum is gedaald, wordt een de(r)gelijke

organisatie nog amper mogelijk. Omdat er
onder de leden geen animo bestaat om het
bestuur te versterken worden daarenboven
de voorbereidingen van een wandeltocht, en
de vaak ermee gepaard gaande
beslommeringen allerhande, door de
bestuursleden als erg stresserend en te
belastend ervaren. Hierom, en omdat er na
het wegvallen van een groot aantal medewerkers en na herhaaldelijke oproepen om
nieuwe helpers nauwelijks kandidaturen
worden ingediend -wat jammer is- , gaan bij
een paar bestuursleden stemmen op om
voortaan niet meer in te richten en de
Herfsttocht 2022 desnoods te annuleren!
Ook zij zijn tenslotte slechts onbezoldigde
vrijwilligers die in hun vrije tijd de motor
draaiende houden en zich dagdagelijks
inzetten voor een goede werking en het
welzijn van de ganse club.
10) WSVL: 11) Allerlei: - mails.
12) Rondvraag: 13) De voorzitter sluit de vergadering.
Verslag opgemaakt door Johan Smout op 08/10/2021.

