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 30/07/2021.
Er zijn in totaal 14 aanwezigen: naast 4 bestuursleden en 1
bestuur-medewerker zijn er nog 9 leden aanwezig.
Verslag der vergadering:
1) De voorzitter verwelkomt de leden en vraagt aansluitend
1 minuut stilte voor de overledenen van onze club en
andere clubs.
2) De secretaris overloopt de agendapunten van vanavond
(cfr. ‘Wandelweetjes’ nr. 3, 2021).
3.1) Het verzoek tot kwijting van het Bestuursorgaan voor
het werkjaar 2020 wordt ingewilligd.
3.2) De werking van het Bestuursorgaan voor het werkjaar
2021 wordt goedgekeurd.
4) De penningmeester doet verslag van de kas over 2020.
4.1) Er zijn op deze vergadering twee leden bereid gevonden
om de controle over het kasboek 2020 uit te oefenen
die dit ook tijdens deze bijeenkomst zullen uitvoeren.
4.2) Er worden ook twee leden gevraagd voor de kascontrole
over 2021, maar er dient zich hier voorlopig nog
niemand voor aan.
5) De penningmeester overloopt de jaarrekening 2020 en de
begroting van 2021.
6) De secretaris licht enkele wijzigingen toe, aangebracht in
het IR, en die in voege zijn getreden op 09/10/2020. Vanaf
januari 2024 dient het IR gekoppeld te worden aan de

statuten.
7) Aan de oproep naar nieuwe bestuursleden tegen
10/01/2021 hebben wij helaas ook dit jaar wederom geen
gehoor mogen krijgen. Wel bieden zich een paar leden
aan als nieuwe medewerker.
8) Tegenover eind 2020 is ons ledenbestand met 1/3
afgenomen.
9) Onze geplande Herfsttocht 2021 op 19/09 zal slechts
onder groot voorbehoud kunnen plaatsgrijpen. De vraag
is of wij voldoende kunnen beantwoorden aan de
geldende en de vereiste protocollen van de overheid
(CERM) betreffende de horeca en de in-en outdoor
evenementen. Onze organisatie zal in zijn geheel ook
staan of vallen met de toezegging van het nodige aantal
medewerkers die het laatste jaar aanzienlijk is geslonken.
Het bestuur zal hiervan een bilan opmaken en hier
aangaande een beslissing nemen op de volgende
vergadering.
10) De vergadering met K.V.R. VL. Bt. en Den Engel over de
Dynastietocht 2021 op 14/11 die werd aangekondigd voor
begin augustus is nog niet vastgelegd. Het is op datum
van vandaag onduidelijk of de organisator doorgaat met
deze tocht en of wij medewerkers zullen moeten
inzetten op de controlepost, omdat deze laatste
waarschijnlijk toch niet zal worden opgezet.
11) P a u z e en terugbetaling van de wandelkaarten 2020.
12) ‘Wandelweetjes’ wordt zowel digitaal als nog op papier
gepubliceerd. De website (met o.m. het IR) wordt
regelmatig geüpdatet.
13) De eerste twee gratis wandeltochten in 2021 werden nog
geannuleerd; de derde is net achter de rug. De andere

drie van de in totaal zes zijn nog de volgende:
- De Witloofstappers-Trappers (4518) op 29 augustus;
- WSV Wit - Blauw Scherpenheuvel (4023) op 05
september;
- De Lustige Stappers vzw (4054) op 03 oktober.
14) Bij gebrek aan deelnemers worden de onrendabele
busreizen te duur en richten we ze, als de toestand niet
wijzigt, niet meer in.
15) Allerlei: het bestuur debatteert met de leden over de
voorgestelde verhoging van het inschrijfgeld 2022, over
de hoogte van de drankprijzen, de keuze van de gratis
wandeltochten en verder nog over het opvolgen van de
vigerende normen en de te nemen maatregelen volgens
de coronaprotocollen.
16) Rondvraag naar verdere opmerkingen en / of suggesties.
–.
Hierop sluit de voorzitter deze vergadering na de
bedanking voor ieders aanwezigheid.

Verslag opgemaakt door Johan Smout op 30 /07/2021.

