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1. Informatie over de sportclub
1.1. Structuur
De IJsetrippers zijn lid van de Wandesport Vlaanderen vzw.
Wandelsport Vlaanderen vzw (WSVL) maakt deel uit van het Belgisch Volkssport Verbond
(BVV). Het BVV groepeert de werking van de Vrije Vlaamse RecreatieSporten (VVRS), la
Fédération Francophone Belge des Marches Populaires (FFBMP) en het Volkssportverband
des Gebietes Deutscher Sprache (VGDS).
Wandelsport Vlaanderen vzw verzorgt ook de uitgifte van de jaarlijkse wandelkalender
Walking.
Het BVV maakt op zijn beurt deel uit van het Internationaal Volkssport Verbond (IVV) die
momenteel 45 landen overkoepelt.
1.2. Algemene Vergadering vzw
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de federatie. Daaronder bevindt zich
de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de dagelijkse werking.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur en de
wandelleden die zich als lid van de vzw gemeld hebben. Voorwaarden zijn in het
Huishoudelijk Reglement opgenomen.
De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen.
De Algemene Vergadering is onder andere bevoegd voor :
 statutenwijziging
 benoeming en afzetten van de leden van de Raad van Bestuur
 goedkeuren van de jaarrekeningen en de begrotingen
 uitsluiting van leden
Het volledig overzicht van de bevoegdheden is opgenomen in de statuten en huishoudelijk
reglement.
1.3. Raad van Bestuur vzw
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimaal 3 en maximaal 13 leden.
Ze vergaderen minimaal 10 keer per jaar.
Functies en bevoegdheden zijn in Huishoudelijk Reglement opgenomen
1.4. Commissies
De commissies zorgen voor de adviezen en de uitwerking van de verschillende opdrachten
behorende tot hun opdracht.
De commissies staan onder leiding van een lid van de Raad van Bestuur.
Deze brengt dan ook verslag uit tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur
Alle actieve clubleden kunnen op verzoek en mits aanvaarding van de Raad van Bestuur deel
uitmaken van een commissie.
Overzicht van de commissies is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
1.5. Organisatiecomité’s
Voor de organisatie van de tochten in de verschillende gemeenten van de Druivenstreek is
telkens een comité bevoegd voor de plaatselijke inrichting

2. Missie
Vermelding in statuten :
De vereniging heeft tot doel het promoten van de sport en de wandelsport in het
bijzonder en dit door :
- actieve deelname aan georganiseerde wandeltochten, groepswandeltochten,
geleide of oriëntatietochten, … in binnen- en buitenland. Deze wandeltochten
hebben geen wedstrijdkarakter.
- organisatie van wandeltochten voor het brede publiek in de omgeving van de
Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren en Bertem) en het
Zoniënwoud.
- organisatie van wandeltochten, groepswandeltochten, geleide of oriëntatietochten
voor leden en toegetreden leden in binnen- en buitenland
- deelname, organisatie of participatie in sport, sociale en culturele activiteiten van
welke aard dan ook in de Druivenstreek.
De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de
verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging
kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, alle activiteiten uitoefenen of laten
uitoefenen die haar doel rechtvaardigen (verwerven van eigendommen, in huur
nemen, verhuren, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, …).
De club onderschrijft dan ook de missie van Wandelsport Vlaanderen vzw
Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie die de wandelsport in Vlaanderen
faciliteert, promoot en uitbouwt. In samenwerking met clubs, leden, partners en medewerkers
biedt Wandelsport Vlaanderen vzw wandelingen aan op maat van iedereen vanuit de
overtuiging dat wandelen bijdraagt aan een actieve en gezonde levensstijl.
Wandelsport Vlaanderen vzw wil de wandelsport in Vlaanderen kwalitatief en kwantitatief
naar een hoger niveau brengen zodat iedereen op een gezonde, sociale en maatschappelijk
verantwoorde manier de wandelsport kan beoefenen.

3. Organisatie van recreatieve sportbeoefening
3.1. Organisaties
De club organiseert jaarlijks 5 wandeltochten die opgenomen zijn in de nationale en
internationale wandelkalenders.
De spreiding van de inrichtingen houdt rekening met de doelstelling om de wandelsport in de
Druivenstreek te bevorderen, met nadruk op de organisaties in Overijse.
3.2. Internationale inrichtingen (zondag en feestdagen)




Omloop van de Druivenstreek te Overijse (Officiële promotocht)
Zoniëntocht te Hoeilaart
Lentetocht te Ottenburg

3.3 Regionale inrichtingen (zaterdag en weekdagen)



Bosuiltocht te Jezus-Eik
IJsewandeling te Huldenberg

3.4. Gemeentelijke samenwerking
Naast deze inrichtingen probeert de club de lokale wandelaars aan te spreken met de
medewerking/steun aan gemeentelijke initiatieven zoals




De Gordel
Senioren Sportdag
Sportelactiviteiten

3.5. Andere lokale clubactiviteiten






Woensdagavondwandelingen
Fakkeltocht
Te Voet van Overijse naar Scherpenheuvel en Halle
GR-wandeltochten
...

3.6. Actieve deelname aan wandeltochten





jaarlijks worden in België bijna 2000 wandeltochten ingericht
de IJsetrippers streven er naar om bij meer dan 40% van die tochten aanwezig te zijn
streefdoel is om op jaarbasis minstens 5.000 deelnames te tellen aan de wandeltochten
in België
streefdoel totale wandelkilometers van clubleden minimaal 50.000 kilometers

3.7. Deelname aan de eigen inrichtingen
deelname op jaarbasis : minstens 6.000 deelnemers

3.8. Beleidsuitdagingen










B31 Verzorgen van kwalitatieve tochten rekening houdende met de lokale
bezienswaardigheden
B32 Problemen met veroudering van helpers zodat uitbreiding van activiteiten moeilijk is
B33 Overaanbod van wandeltochten in het weekend veroorzaken een spreiding van de
clubleden over die inrichtingen
B34 Toegankelijkheid wandelpaden voor mindervaliden is in de Druivenstreek relatief
moeilijk door de talrijke veldwegen en het sterk golvend landschap
B35 Door de stijgende brandstofprijzen is de mobiliteit verminderd, ook de kostprijs voor
gezamenlijke verplaatsing per bus is sterk stijgend.
B36 Parkeerproblemen bij organisaties
B37 behoud van deelnemersaantallen op jaarbasis op eigen organisaties
B38 Midweektochten in de Druivenstreek kennen weinig respons door de fileproblemen
B39 Vrijmaken/vrijhouden van de wandelpaden

4. Kwaliteit van de inrichtingen
4.1 Belang kwaliteitsvolle inrichtingen
De inrichting van de wandeltochten is het uithangbord van de clubwerking.
Feedback over zowel wandelomlopen, medewerkers en de totale organisatie zijn
doorslaggevend voor de toekomstige werking
4.2. Uitdagingen
B40 : overzicht van de verschillende aandachtspunten
 duidelijke info aan de deelnemers wat betreft afstanden en wandelomloop
 info catering en duidelijke prijslijsten
 democratische verbruiksprijzen
 voldoende sanitair
 sanitair regelmatig controleren
 voedingswaren afgeschermd
 dranken voldoende gekoeld
 accommodaties proper, verzorgd en hygiënisch
 startplaatsaanduiding via borden wandeltocht
 duidelijke en veilige bepijling van de wandelomloop
 vriendelijke medewerkers
 EHBO-post of koffer aanwezig
 infonummer voor alle deelnemers vermeld op inschrijvingskaart
 parkeergelegenheid
 voldoende zitplaatsen in startlokaal en controleposten
 vrijhouden nooduitgangen en aanwezigheid brandbestrijdingsmiddelen
 overzicht van aantal deelnemers en verdeling per club
 afvalbakje per tafel
 infobrochure voor niet-leden
 medewerkers herkenbaar

5. Kaderopleiding en bijscholing
Situatie






Via Wandelsport Vlaanderen mogelijkheid tot cursus “Initiator Wandelen” of
“Wandelbegeleider” te volgen.
Onze club heeft 2 opgeleide leden die de cursus Initiator Wandelen hebben gevolgd, 1
clublid die de cursus Wandelbegeleider heeft gevolgd
Enkel de Wandelbegeleider is actief in de clubwerking
Regelmatig mogelijkheid tot volgen van bijscholing
In het verleden reeds meerdere opleidingen gevolgd door clubleden

Beleidsuitdaging





B51 promoten clubleden tot volgen cursus
B52 promoten bijscholingen
B53 verhogen computerkennis binnen Raad van Bestuur (nu 80% internetlink)
B54 Bestuursleden bijkomende vorming verstrekken

6. Ledenwerving
Rekening houdende dat bij de opstart van de club het werkingsgebied duidelijk werd
omschreven naar de Druivenstreek met speciale aandacht voor Overijse, Hoeilaart en
Huldenberg. In Tervuren was er een bestaande club, zodat Tervuren minder als actieterrein
werd gebruikt en zeker niet tot inrichten van georganiseerde wandeltochten.
Door goede ledenwerving en goede clubwerking ook talrijke leden uit andere gemeenten.
Beleidsuitdaging



B61 aanwezigheid clubleden Overijse moet minstens 50% zijn (gemeentelijke
verordening)
B62 dit houdt in dat de lokale promotie verhoogd moet worden, maar ook de promotie in
de andere gemeente afgeremd moet worden (tegenspraak !)

7. Jeugdwerking
Situatie




Jeugd (<18j) vormt slechts een minimaal deel in het ledenbestand.
Meerderheid is trouwens lid omdat ouders lid zijn.
Dit is een algemeen verschijnsel wandelsport in Vlaanderen

Beleidsuitdaging



B71 Jongeren slechts interesse voor wandelen gekoppeld aan een uitdaging bv
deelname Dodentocht
B72 Meer jongeren lid van de club

8. Beleidsacties
Op basis van de beleidsuitdagingen worden volgende acties voor de komende jaren
weerhouden :
1. Kwaliteit van organisatie
Uitdagingen
 B31 Verzorgen van kwalitatieve tochten rekening houdende met de lokale
bezienswaardigheden
 B36 Parkeerproblemen bij organisaties
 B40 : overzicht van de verschillende aandachtspunten
Actie :
 Kritische analyse na iedere organisatie aan de hand van een evaluatieformulier
 Samenwerking met gemeente/politie tot betere afbakening en vrijhouden parkeerruimte
 Lokale bezienswaardigheden aankondigen via een info-bord
 Lokale medewerking met gidsenkring
 Helft bestuursleden heeft cursus EHBO gevolgd
2. Veroudering helpers – tekort aan medewerkers
Uitdaging
 B32 Problemen met veroudering van helpers zodat uitbreiding van activiteiten moeilijk is
Actie
 Verdere motivering van helpers in leeftijdsgroep 55-65 zodat de oudere helpers
‘vervangen’ kunnen worden
 Speciale activiteit om de helpers te bedanken voor hun inzet
3. Mobiliteit en overaanbod
Uitdaging
 B33 Overaanbod van wandeltochten in het weekend veroorzaken een spreiding van de
clubleden over die inrichtingen
 B35 Door de stijgende brandstofprijzen is de mobiliteit verminderd, ook de kostprijs voor
gezamenlijke verplaatsing per bus is sterk stijgend.
 B38 Midweektochten in de Druivenstreek kennen weinig respons door de fileproblemen
Actie
 Aanbod wandeltochten is een actiepunt van de federatie
 Midweektochten in Vlaams-Brabant promoten door deelname clubleden aan te moedigen
 Eigen midweektochten zijn afgebouwd wegens verlieslatend
 Bus verplaatsingen promoten door combinatie wandelen en cultureel/toeristisch aspect

4. Succes organisaties
Uitdaging


B37 behoud van deelnemersaantallen op jaarbasis op eigen organisatie (minimaal 6.000
deelnemers)

Actie







Promotiecampagne herbekijken rekening houdende met de nieuwe media
Website updaten met de laatste info
Infotijdschrift naar clubs – emailcampagne
Lokale pers maximaal integreren in aankondigingen
Maximaal gebruik maken van gemeentelijke infokanalen
Spaarkaart als getrouwheid

5. Toegankelijkheid wandelpaden
Uitdagingen



B34 Toegankelijkheid wandelpaden voor mindervaliden is in de Druivenstreek relatief
moeilijk door de talrijke veldwegen en het sterk golvend landschap
B39 Vrijmaken/vrijhouden van de wandelpaden

Actie





Korte afstanden op een vlakkere en begaanbare omloop desnoods ten koste van het echt
wandelgenoegen
Inschakelen van een omloop van 4 km
Via gemeenten de wegen vrijmaken/vrijhouden
Deze wegen dan ook in de wandelomlopen opnemen

6. Ledenwerving
Uitdagingen



B61 aanwezigheid clubleden Overijse moet minstens 50% zijn (gemeentelijke
verordening)
B62 dit houdt in dat de lokale promotie verhoogd moet worden, maar ook de promotie in
de andere gemeente afgeremd moet worden (tegenspraak !)

Actie







Infostand tijdens organisaties
Uitgifte informatiefolder
Creatie van infobrochure
Lokale aankondiging van grote tochten, maar ook van de kleine organisaties
Mailing naar niet-aangeslotenen
Maximaal gebruik maken van gemeentelijke infokanalen

7. Verhogen kwaliteit bestuurswerking
Uitdaging





B51 promoten clubleden tot volgen cursus
B52 promoten bijscholingen
B53 verhogen computerkennis binnen Raad van Bestuur (nu 80% internetlink)
B54 Bestuursleden bijkomende vorming verstrekken

Actie



Om de 2 jaar volgt ieder bestuurslid minimaal 1 cursus
Promoten van internet en e-mail onder bestuur

8. Verhogen sporttechnische en computerkennis clubleden
Uitdagingen



B51 promoten clubleden tot volgen cursus
B52 promoten bijscholingen

Actie




Oproep onder clubleden tot volgen cursus initiator wandelen of wandelbegeleider
Nieuwsbrief via e-mail
Website voldoende ondersteunen

9. Jeugdwerking
Uitdagingen



B71 Jongeren slechts interesse voor wandelen gekoppeld aan een uitdaging bv
deelname Dodentocht
B72 Meer jongeren lid van de club

Actie



Gratis inschrijving voor min 12-jairgen
Informatie over wandelingen verstrekken via scholen (Zoniëntocht die in een school start)

10. Opvolging
Actie
Jaarlijkse opvolging in commissie van bereikte acties en wegwerken van uitdagingen
vaststelling van nieuwe uitdagingen en opstellen van nieuwe acties

