Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw
Secretariaat: Platte-Lostraat 599, 3010 Kessel-Lo
Tel.: 016 / 26 06 05
Verslag der Statutaire Algemene Vergadering
WSV De Fonskes vzw van vrijdag 28/02/2020.
Er zijn in totaal 28 aanwezigen: naast 4 bestuursleden en 1
bestuur-medewerker zijn er nog 23 leden aanwezig.
Verslag der vergadering:
1) De voorzitter verwelkomt de leden en vraagt aansluitend
1 minuut stilte voor de overledenen van onze en andere
clubs.
2) De voorzitter overloopt de agendapunten voor vanavond
(zie ook ‘Wandelweetjes’ nr. 1, 2020 met nog enkele
bijgekomen punten).
3) De voorzitter meldt de aanwezige leden dat er recentelijk
en met ingang van 23/01/2020 enkele aanpassingen in het HR
zijn gebeurd, nl. in de punten 3.3. – 5.B.5.3. en 5.C.7. – 6.1. en
6.3. – 8.3. – 10.1. – 12.2. .
Hier komen geen vragen over.
4) Ook begin dit jaar zijn er geen kandidaturen voor een
bestuursfunctie binnengekomen. De voorzitter doet nogmaals
een oproep en herhaalt tevens de vraag naar medewerkers.
5) Kasverslag:
- a) De penningmeester vindt in deze vergadering een
kandidaat om het kasboek over 2019 na te kijken; een tweede
kandidaat wordt nog verder gecontacteerd.
- b) Er meldt zich alvast één iemand als kandidaat om volgend
jaar de kascontrole over 2020 uit te voeren.

6) Jaarrekening 2019 en begroting 2020: de penningmeester
geeft een overzicht van de cijfers en licht deze waar nodig
toe.
7.1.a.) Op het verzoek door de voorzitter om de Raad van
Bestuur voor het werkjaar 2019 te ontlasten komt er geen
tegenstem en wordt dit dus bij dezen aanvaard.
7.1.b.) Tevens komt er geen tegenstem op het verzoek om de
werking van de Raad van Bestuur in 2020 te bestendigen,
waardoor deze voor het lopende jaar het vertrouwen geniet.
8) Ledenbestand 2019 / leden 2020: ons aantal leden daalde
met 40, van 165 eind 2019 tot 125 begin 2020.
9) Eigen wandeltochten: in 2020 lassen wij een sabbatjaar in,
richten wij GEEN tochten in en zullen we enkel onze medewerking op de controlepost te Holsbeek verlenen aan de
Dynastietocht i.s.m. Den Engel vzw en K.V.R. Vl. Bt.
Pas opnieuw in 2021 zullen wij zelf nog slechts één tocht
inrichten, nl. de Herfsttocht met start in Ave Regina te
Lovenjoel, met lussen en zonder controlepost(en), op 19
september en helpen wij tijdens de Dynastietocht in
november op de controlepost te Linden.
Vanaf volgend jaar richt WSV De Fonskes vzw geen Vakantieof Wintertocht meer in.
10) Dynastietocht: deze grijpt dit jaar plaats op 15 november.
11) Overzicht en data van de gratis wandeltochten met een
gewone consumptie in 2020:
- De Horizonstappers vzw (4039) te Lubbeek op 08 maart;
- WSV De Zombies (4102) te Wijgmaal op 23 mei;
- Vreugdestappers Huldenberg (4386) te Huldenberg op 26
juli;
- De Lummense Dalmatiërs (2087) te Lummen op 23
augustus;
- WSV Wit – Blauw Scherpenheuvel (4023) te Scherpenheuvel
op 06 september;

- De Lustige Stappers vzw (4054) te Ramsel op 04 oktober.
Pauze + terugbetaling blauwe wandelkaarten 2019.
12) Busreizen: wegens te weinig belangstelling bij de leden
zullen er in 2020 geen worden ingericht omdat deze voor de
club té verlieslatend worden. De voorzitter geeft een
overzicht van de kosten / baten in 2019 waaruit dit moet
blijken. Streefcijfer in de eventuele toekomst voor het aantal
deelnemers is minimaal 30.
13) Website en ‘Wandelweetjes’: de voorzitter heeft na het
ontslag van de redactieverantwoordelijke het beheer van
beide op zich genomen. Het ledenblaadje zal vanaf nu (nr. 2,
2020) op A5-formaat verschijnen en per post worden
bezorgd. Vanaf jg. 36 nr. 3 (2020) zal het enkel nog worden
verstuurd aan de leden die bij het bestuur uitdrukkelijk om de
ontvangst van een papieren versie vragen of aan de leden die
niet over een pc beschikken, omdat voortaan
‘Wandelweetjes’ eveneens op onze site verschijnt.
14) Varia: het etentje voor de helpers grijpt dit jaar plaats op
zaterdag 07 maart om 18.00u in de Kloosterhoeve te
Rotselaar.
De voorzitter doet nogmaals een oproep naar meer medewerkers om de zaal / zalen te kunnen blijven bemannen,
alsook naar bijkomende bestuursleden.
15) Uitreiking trofeeën. Er zijn dit jaar twee nieuwe laureaten
op een gedeelte eerste plaats met 183 wandelingen.
Proficiat!
16) Rondvraag / suggesties?: een lid vindt het gepland gebruik
van lussen op de Herfsttocht 2021 een prima idee / oplossing.
Er komen verder geen vragen of opmerkingen meer.
De voorzitter houdt er verder nog aan de oudparcoursmeester en de oud-voorzitter, dewelke ons uit de

nood redt door voor ons opnieuw parcours uit te zetten, van
harte te bedanken voor hun gewaardeerde hulp en bijdragen.
Aansluitend sluit hij deze vergadering door iedereen te
bedanken voor haar of zijn aanwezigheid.
Verslag opgemaakt door Johan Smout op 28/02/2020.

