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Nieuwsbrief aan de leden: Woord van de voorzitter.
Beste Clubleden,
Het zijn bizarre coronatijden – zoveel is zeker. De mensen die door de ziekte getroffen zijn (in
een ergere mate) kunnen er beslist van meespreken, zoals ikzelf trouwens. Nog dagelijks
ondervind ik er op fysiek vlak de gevolgen van – ik die fysiek sterk stond zoals op onze
cluborganisaties, op onze reizen, uitstappen …, die persoon ben ik niet meer. Daarom heb ik
(na veel wikken en wegen) besloten om als voorzitter van Wandelsportvereniging De
Molenstappers Ruiselede een stap opzij te zetten samen met Christiane (als secretaris –
penningmeester) die sedert haar bloeddrukproblemen op de reis naar Gohrisch (het vroegere
Oost – Duitsland) in 2017 daar ook nog altijd hinder van ondervindt. Dus het komt er op neer
dat we met heel veel pijn in het hart onze functies als voorzitter en als secretaris –
penningmeester van W.S.V. De Molenstappers Ruiselede ter beschikking stellen. Het doet
pijn om die beslissing te nemen, maar anderzijds zijn wij nog de twee overgeblevenen van de
bestuursploeg van bij het ontstaan van de vereniging in 1995, dus jawel 26 jaar geleden !!!
Wij hebben onze beslissing meegedeeld aan de leden van de huidige bestuursploeg en na
grondig beraad hebben ook zij beslist om hun functies als bestuurder van W.S.V. De
Molenstappers Ruiselede vacant te stellen, m.a.w. zij zien het niet zitten om zonder ons
(Christiane en ikzelf) verder de club te besturen. Eigenlijk niet zo verwonderlijk als u weet dat
we met de huidige bestuursploeg reeds heel lang en op een constructieve en
kameraadschappelijke wijze de club besturen.
Concreet stelt zich het volgende:
-

De huidige bestuursploeg stopt op het einde van 2021 als bestuurder van W.S.V. De
Molenstappers Ruiselede.
Uiteraard zoeken wij opvolging, zodat de continuïteit van de club kan verzekerd
blijven.
Het programma 2021 zoals verschenen in het laatste clubkrantje zal integraal
uitgevoerd worden (voor zover corona het toelaat)
Mensen die zich geroepen voelen (individueel of in groep) om een functie op te nemen
of om een nieuwe bestuursploeg te vormen kunnen contact opnemen met de voorzitter
op: 0473/892967 of via frans.debouck@telenet.be en dit liefst vóór half juni 2021. Dit
is de uiterste datum dat de clubs hun tochten moeten doorgeven aan onze federatie

-

-

-

-

“Wandelsport Vlaanderen” voor 2022, die dan verschijnen in “Walking in Belgium
2022”
Het huidige bestuur geeft 100% steun en medewerking aan die mensen die een nieuwe
bestuursploeg willen vormen.
Het is uiteraard van primordiaal belang en een uiterst grote wens en betrachting van de
huidige (ontslagnemende) bestuursploeg dat er een nieuwe bestuursploeg komt, die de
werking van de club verderzet.
Moeten mensen die een nieuw bestuur willen vormen allemaal lid zijn van de
Molenstappers? Neen, uiteraard niet, iedereen die zich wil inzetten daaromtrent is
welkom, het ware natuurlijk handig dat er wél enkele mensen bijzijn die lid zijn en zo
de club beter kennen.
Moeten de eventuele nieuwe bestuurders dezelfde werking van de club verderzetten?
Neen, natuurlijk niet, wij (het huidige bestuur) hadden onze eigen strategie en werking
opgebouwd door jarenlange ervaring en zij (de eventuele nieuwe bestuurders) kunnen
een eigen werking hebben gesteund door de huidige bestuursploeg indien gewenst.
Als er voor half juni 2021 geen of onvoldoende nieuwe bestuurders zich aanbieden
kunnen we in uiterste nood overwegen om in 2022 een sabbatjaar in te leggen, dit wil
zeggen dat de vereniging blijft bestaan (met hetzelfde stamnummer) maar er worden
geen activiteiten georganiseerd – dus ook geen wandelorganisaties vermeld in
“Walking in Belgium 2022”. Komt er in de tweede helft van 2021 of in 2022
vooralsnog een nieuw bestuur, kunnen we de activiteiten in 2023 hervat worden. Een
sabbatjaar is maar voor één jaar geldig, doch de data van de wandelorganisaties
blijven behouden.

Beste clubleden, laat ons allen samenwerken in het belang van onze vereniging, dat er
geschikte mensen opstaan en zich verenigen om een nieuwe beleidsploeg te vormen !!!

Frans Debouck.

