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 01/04/2022.
Er zijn in totaal 14 aanwezigen: naast 3 bestuursleden en 2 bestuur-medewerkers zijn er nog 9 leden
aanwezig.
Verslag der vergadering:
1) De voorzitter heet de opgekomen leden welkom.
2) De voorzitter overloopt de agendapunten voor vanavond (zie: ‘Wandelweetjes’ nr. 1, 2022).
3.1) Met het verzoek tot kwijting van het Bestuursorgaan voor het werkjaar 2021 wordt ingestemd.
3.2) Het Bestuursorgaan ontvangt de goedkeuring van de werking voor het werkjaar 2022.
4) De penningmeester doet verslag van de kas over 2021.
4.1) Er zijn op deze vergadering twee leden bereid gevonden om de controle over het kasboek 2021
uit te voeren en dit ook tijdens deze bijeenkomst zullen doen.
4.2) Er hebben zich ook reeds twee leden opgegeven voor de kascontrole 2022 volgend jaar.
5) De penningmeester overloopt de jaarrekening 2021 en de begroting voor 2022 en licht beide
kort toe.
6) De secretaris verduidelijkt enkele wijzigingen die werden goedgekeurd en aangebracht in het IR
-in hoofdzaak de punten 8.4., 10.2., 11.2. en 12.2. inzake geldende modaliteiten- en die in voege
traden op 25/02/2022.
7) Op de herhaalde oproep om nieuwe kandidaat-bestuursleden en waarvoor de aanvragen dienden
ingediend te zijn vóór 30/01/2022 is ook dit jaar helaas geen respons gekomen.
8) Sinds enkele jaren neemt ons ledenaantal allengs af; tegenover eind 2021 met 9 leden.
Met de 4 nieuwe leden van begin 2022 brengt dat ons totaal nu op 77.
9) Voor onze eigen organisatie, de Herfsttocht op 18/09, zijn wij nog steeds op zoek naar
medewerkers om deze tot een goed einde te kunnen brengen.
10) Op de Dynastietocht van 13/11 zullen wij instaan voor de controlepost, dit jaar in het
parochiecentrum te Linden.

11) P a u z e en terugbetaling van de roze wandelkaarten 2021.

12) In het volgende nummer (nr. 3, juli 2022) zal nadere informatie verschijnen i.v.m. onze clubwandelingen in de zomermaanden.
Onze website werd zopas nog geüpdatet met enkele last minute wijzigingen omtrent startplaatsen van de eerstkomende wandeltochten. Op de vraag of onze leden regelmatig onze site
bezoeken komt er matig reactie, doch verklaren de aanwezigen zich hierover tevreden en zijn er
geen opmerkingen.

13) Onze in 2022 voorziene zes gratis wandeltochten zijn de volgende:
Zo. 13/03 W.S.V. Holsbeek vzw - 4043 (reeds ingericht)
Za. 21/05 W.S.V. De Zombies, Wijgmaal - 4102
Zo. 19/06 Den Engel Leuven vzw - 4030
Zo. 31/07 WK Werchter vzw - 4042
Zo. 30/10 Trip-Trap Kumtich vzw - 4021
Zo. 11/12 De Bollekens vzw, Rotselaar (4018)
14) Omwille van een tekort aan voldoende belangstelling zijn er voor 2022 geen busreizen gepland.
De voorzitter doet de suggestie om in de plaats daarvan af en toe per groepjes met enkele
wagens te rijden, maar dat wordt door de leden in de vergadering lauw, weifelend en met
gemengde gevoelens onthaald.
15) Allerlei: er komen geen vragen, bemerkingen of suggesties.
16) Na nog een laatste rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.

Verslag opgemaakt door Johan Smout op 01/04/2022.

