Nieuwsbrief 1-2019
Van Regiobestuur naar Verenigingsondersteuning
In de Nieuwsbrief 4-2018 hebben wie jullie geïnformeerd over de situatie na het
opheffen van het Regiobestuur in Limburg. We hebben toen aangegeven dat
nadere informatie zal komen over de concrete invulling ervan en dat doen we
in deze Nieuwsbrief.

Inleiding
In deze Nieuwsbrief worden de volgende zaken behandeld.
 De verdeling van de lidorganisaties over de verenigingsondersteuners en
contactgegevens
 De specifieke verenigingsondersteuners en contactgegevens
 De ledenraad en mogelijke overleggen met hun achterban
 De gezamenlijke en kleinschalige overleggen of bijeenkomsten van de lidorganisaties.
 Tochtinformatie en middelen ervoor
 Diversen

IN DIT NUMMER
Van regiobestuur naar ……………… 1
taakgebieden….. .........................

2

Taken en bemensing…………………. 2
Taken en bemensing ...................

3

Taken en bemensing ...................

4

Ledenraad …………………………………. 4
Overleg ……….…………………………..... 5
Meer wandelaars ……………… 4 en 5

De taakgebieden

Tochtinformatie ….………………….

Nogmaals onze 8 aandachtsgebieden zijn: relatiebeheer, avond4daagse, kwaliteit, communicatie, wandelagenda, regio coördinatie, belangenbehartiging, lange afstanden, wandelpaden.
Over concrete invulling Opleidingen volgt nog informatie.

Toolkits .......................................

6

Diversen …. ................................

6

6

INTERESSANTE INFORMATIE
 Facebookpagina: Wandelen in
Limburg
 Website KWBN Regio Limburg
 Wandel.nl

Project Jeugd.
We hebben aangegeven, dat we
het huidige project nog in 2019
en 2020 willen voortzetten. Hiervoor is in de laatste ALV van november geld vrijgemaakt vanuit
het geoormerkt vermogen.
Inmiddels hebben een 3 tal Wandelsportverenigingen besloten
om hierin samen te werken. Een
prima initiatief. We nodigen nogmaals andere verenigingen uit
om dit initiatief ook op te pakken.

Medailles.
‘Trek aandacht van
De Regio Limburg heeft medailles
de lezer door hier
beschikbaar specifiek voor de
interessante
zin
jeugdeen
die deelneemt
aan jullie
wandeltochten.
Wil
je
de
jeugd
of een citaat uit het

De verenigingsondersteuners (Team Relatiebeheer)
In de Nieuwsbrief 4-2018 zijn de diverse aandachtsgebieden inhoudelijk
al uitvoeriger aan de orde geweest.
We doen dit nog eens verkort en geven de verdeling van de lidorganisaties aan en de contactadressen.

De accountmanagers/De relatiebeheerders
De accountmanager heeft de volgende taken:
 Actief onderhouden van 1-op-1 contacten met de huidige en werven van nieuwe lidorganisaties.
 Organiseren en leiden van kleinschalige bijeenkomsten voor lidorganisaties.
 Registreren en rapporteren van resultaten uit gesprekken en bijeenkomsten. Het filteren van belangrijke zaken uit de gesprekken
en een bijdrage leveren aan mogelijke vormgeving ervan.

Toedeling lidorganisaties
Wandelsportverenigingen: Sjaak Beeren
Wandelsportcentra en Atletiekverenigingen: Jo Mullenders
Stichtingen en comités: John Ackermans en Cor Dings

Contactadressen

belonen op jouw tocht? Zie op
blz. 6 bij toolkitinformatie.

John Ackermans
Sjaak Beeren
Cor Dings
Jo Mullenders

: j.ackermans@kwbn.nl,
: j.beeren@kwbn.nl,
: c.dings@kwbn.nl,
: j.mullenders@kwbn.nl

Wim van Baalen blijft verantwoordelijk voor het project
Jeugd.

Avond4Daagsen: zie bij Avond4Daagsen

046-4336814/06-29598184
0495-552360/06-34425930
0475-494055/06-20474061
077-8518484/06-52307975

De specifieke verenigingsondersteuners
Onderstaand komen de specifieke ondersteuners aan de orde. Ook deze
zijn uitvoeriger aan de orde geweest in de Nieuwsbrief 4-2018.

Avond4Daagse Coördinatoren (Team A4Daagse)
De regionale Avond4daagse-coördinator heeft o.a. de volgende taken:
 Beantwoorden vragen en adviseren van Avond4daagse-organisaties
 Registreren en rapporteren van belangrijkste klachten, verbeterpunten en bestellingen
 Faciliteren van promotiemateriaal voor Avond4daagse-organisaties in
jouw werkgebied. Dit kunnen nabestellingen zijn van bestaande
Avond4daagsen of grote bestellingen van nieuwe Avond4daagsen

Toedeling lidorganisaties
Harrie Reijnen jr. en Jo Mullenders zijn contactpersoon voor alle A4Daagse-organisaties in Limburg
Contactadressen
Harrie Reijnen jr. : h.reijnen@kwbn.nl
045-5726188
Jo Mullenders
: j.mullenders@kwbn.nl 077-8518484/06-52307975
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KWBN Tochtadviseurs (Team Kwaliteit)
De tochtadviseur heeft de volgende taken:
 Actief onderhouden van contacten met de organisatoren van wandelevenementen.
 Registreren en rapporteren van tochtadviezen.
 Ondersteunen evenementorganisatoren met advies en informatie over
kwaliteit wandelevenementen.

Voor alle lidorganisaties: Al naar gelang van beschikbaarheid wordt deze
taak door 1 van de tochtadviseurs uitgevoerd.
Contactadressen
John Ackermans: j.ackermans@kwbn.nl, 046-4336814/06-29598184
Annet Duits
:a.duits@kwbn.nl
06-33918169.
Jef Bastiaens
:j.bastiaens@kwbn.nl
043-8500649

KWBN Wandelambassadeur(Team Communicatie)
De KWBN wandelambassadeur heeft een of meer van de volgende taken:
 Promoten van KWBN en lidorganisaties tijdens evenementen, tochten en
andere activiteiten.
Paula Kengen gaat en blijft deze taak uitvoeren en blijft materieelverantwoordelijke.
Paula Kengen
Ton Mens

p.kengen@kwbn.nl

043-4591639
045-5320555

COMMUNICATIE.
De overige communicatieaangelegenheden worden door Wim van Baalen
uitgevoerd.
Wim van Baalen w.vanbaalen@kwbn.nl

043-4501272

Coördinator Wandelagenda (Team Wandelagenda)
De regionale tochtcoördinator heeft o.a. de volgende taken:





Organiseren jaarlijkse tochtcoördinatievergadering (afstemmen
tochtdata komend jaar).
Actief onderhouden van (m.n. email)contact met tochtcoördinatoren van lidorganisaties.
(Helpen) Oplossen van mogelijke knelpunten in de wandelageda.
Verzamelen, verwerken en onderhouden van tochtgegevens

Tochtinformatie.
Op wandel.nl kun je vaak
meer informatie over de
georganiseerde tochten
vinden.
Via de “knop” “website
evenement” kom je
rechtstreeks op de site van
de organisatie terecht.

Meer wandelaars??
Een vraag die wij vaker horen is; hoe krijg ik meer
mensen naar mijn wandeltocht? Een van de antwoorden is; Social media. Het
wereldwijde web is bij uitstek geschikt om op een
goedkope manier meer
publiciteit te genereren. Wij
hebben onze regiopagina
op de website van de KWBN
en een eigen Facebookpagina. Op de FB-pagina
“Wandelen in Limburg”
hebben wij momenteel
meer dan 800 volgers en
een bericht wordt gemiddeld door ruim 2000 mensen gezien. Dat zijn 2000
potentiele wandelaars. En
dit wordt wekelijks meer.
Vervolg op blz. 4

Contactadressen
John Ackermans : j.ackermans@kwbn.nl, 046-4336814/06-29598184
Ondersteuner.
Cor Dings
: c.dings@kwbn.nl,
0475-494055/06-20474061
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Regio coördinator
In de beginfase wordt deze taak ingevuld om alles in goede banen te leiden.

Vervolg Meer
wandelaars??
Hoe werkt het?
Tochtbeschrijvingen, liefst
met foto, kunnen worden
aangeleverd bij
l.boonen@kwbn.nl. Hij
stuurt deze door naar onze
regiowebmaster en naar de
beheerder van de FBpagina.
Tochtbeschrijvingen moeten worden aangeleverd in
Word en de foto’s in .JPG
Tot 10 dagen voor de start
kan dit maar het kan ook bv
3 maanden van tevoren.
Zorg voor een goede passende tekst en een mooie
foto of foto’s. Let op taalfouten en zorg ervoor dat
de datums goed zijn. Denk
ook aan de vermelding van
de eigen website.
Deze service is gratis voor
onze aangesloten verenigingen.

Zijn taken zijn o.a. : doet zijn taak als accountmanager; organiseert de overleggen tussen de diverse taakgroepen; neemt deel aan het landelijk transitieoverleg; binden en verbinden van vrijwilligers in geografische regio; binden en verbinden van aandachtsgebieden in een geografische regio; signaleren van kansen en obstakels
Contactadres
Sjaak Beeren

: j.beeren@kwbn.nl

0495-552360/06-34425930

Commissielid Belangenbehartiging KWBN
Het commissielid belangenbehartiging heeft o.a. de volgende taken:
Actief onderhouden en uitbreiden van contacten met relevante stakeholders.
Ophalen en analyseren van voor het wandelen relevante ontwikkelingen en
deze vertalen naar mogelijkheden voor belangenbehartiging. Het onderhouden
van de contacten met de Belgische en Duitse zusterwandelbonden, overheden
en externe relaties.
Contactadres
Sjaak Beeren
: j.beeren@kwbn.nl
0495-552360/06-34425930
Ondersteuner
Wim van Baalen : w.vanbaalen@kwbn.nl 043-4501272

Overleg en samenwerking tussen de ondersteuners
Er zijn (werk)afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking en communicatie binnen de teams
Er vindt 4 keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats en op wens vindt er ook
overleg plaats binnen de teams.

Vrijwilliger worden bij de Regio?
Heb je interesse in een van de bovenstaande vrijwilligersfuncties en/of wil je
informatie erover. Meld dit dan bij de Regiocoordinator Sjaak Beeren.

Ledenraad
Namens de Regio Limburg mogen er 2 vertegenwoordigers in de ledenraad
zijn. Op dit moment zijn Theo Janssen en Lou Boonen namens de Regio Limburg lid van de ledenraad. Beiden hebben zich kandidaat gesteld voor de nieuw
te kiezen ledenraad. Informatie hierover is via het Bondsbueau u al toegestuurd.
In februari zijn de verkiezingen.
Het contact met de ledenraadsleden kan rechtstreeks, maar het is ook de bedoeling dat bij gezamenlijke bijeenkomsten de ledenraadsleden aanwezig zullen zijn. Er zal dan ruimte worden gemaakt voor overleg .
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Overleg met de lidorganisaties
Overleg en bijeenkomsten met alle organisaties.
 Het zgn. kalenderoverleg. Dit is gepland op 25 april in Sittard. Dit overleg zal tevens gebruikt worden



om eventuele andere zaken te bespreken.
Het zgn. beleidsoverleg. Dit is gepland in september. In dit overleg zorgen de lidorganisaties voor
input voor het te volgen beleid bij de KWBN
De kennisdag/avond. De voorkeur gaat uit naar een avond te organiseren in de maand november.

Relatiebeheer
Kleinschalig overleg.
Overleggen in kleiner verband.
Wandelsportverenigingen:



gezamenlijk overleg 2 keer per jaar. De eerste bijeenkomst zal in maart georganiseerd worden. In deze
bijeenkomst kan dan een lijst worden opgesteld van de te bespreken aandachtspunten en wensen.



1 op 1 contacten: afhankelijk van de wens van de WSV of de relatiebeheerder.
Wandelsportcentra en Atletiekverenigingen:



gezamenlijk overleg 2 keer per jaar. De eerste bijeenkomst zal in maart georganiseerd worden. In deze
bijeenkomst dan een lijst worden opgesteld van de te bespreken aandachtspunten en wensen.
 1 op 1 contacten afhankelijk van de lidorganisatie of de relatiebeheerder
Stichtingen en comités




gezamenlijk overleg 1 keer per jaar en 1 keer een overleg noord en zuid apart
1 op 1 contacten. Afhankelijk van de wensen van de lidorganisaties.

Avond4Daagse.
Kleinschalig overleg.
Er zullen een 3 tal bijeenkomsten worden georganiseerd . 1 in Zuid-Limburg, 1 in Midden-Limburg en 1 in
Noord-Limburg.
 1 op 1 contacten. Afhankelijk van de wensen van de lidorganisaties.

Overig.
In de overige situaties worden op initiatief van de ondersteuner of lidorganisatie specifieke afspraken gemaakt
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Toolkits

Tochtinformatie

We beschikken in Limburg over
een vijftal toolkits. Verspreid
over Limburg. In de toolkits
diverse handige zaken zoals
pijlen+elastieken, aanduidingsborden, startkaarten, beachflags, vlag, banner, lint, medailles voor de jeugd.

Nieuwsbrief Limburg: bij voldoende tekst en foto’s wordt deze uitgegeven.
Facebook: tekst en foto’s aanleveren bij Annet Duits (a.duits@kwbn.nl)
Regiowebsite: deze blijft voorlopig nog in de lucht. Op deze zal de dezelfde

Voor meer informatie:
Neem contact op met Cor
Dings via email
c.dings@kwbn.nl

informatie worden gezet als in Facebook.

Toekomst.
Het is de bedoeling dat de site van de wandelagenda dusdanig wordt uitgebreid
dat de lidorganisaties hun vermelde tocht ook kunnen promoten d.m.v. beschrijving en afbeeldingen. Als dit in de lucht is dan vervalt in principe de Nieuwsbrief
en de Regiowebsite.
Er wordt gestreefd om dit nieuwe product bij de kennisdag c.q. avond eind 2019
aan de orde te kunnen stellen.

Dringend verzoek: lever tijdig promotiemateriaal aan bij
l.boonen@kwbn.nl. Zie ook hoofdstukje Meer Wandelaars???.

Diversen
Wandelagenda
Deze werd vóór de fusie uitgegeven door de KNBLO Regio Limburg en de LWB en daartoe was een aparte organisatie opgericht, los van de toenmalige Bonden. Deze is na de fusie voortgezet. En dat blijft ook zo na de veranderingen. Zolang
daar behoefte aan is en kostendekkend kan worden uitgegeven zal deze activiteit voortgezet worden.
Contactadressen
De emailadressen KWBN met de functienamen zijn vervallen. Om de overgang soepel te laten verlopen worden tijdelijk
(tot 1 april 2019) de emails doorgestuurd naar l.boonen@kwbn.nl.
Limburgse onderscheidingen
Deze voorzien in waardering voor leden die zich gedurende vele jaren ingezet hebben voor de wandelsport. Deze worden
gehandhaafd totdat er landelijk een passend alternatief is gerealiseerd.
Toolkits
De toolkits zijn een service aan de tochtorganisatoren. Maak er gebruik van. De toolkits zijn verdeeld over geheel Limburg. In Midden-Limburg bij Cor Dings, In Noord-Limburg bij DWS Afferden, in Zuid-Limburg bij Mark Ramaekers, Obbicht
en Annet Duits, Maastricht
Opleidingen
Contactpersoon blijft Lou Boonen. Emailadres l.boonen@kwbn.nl

