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Beste Sportvrienden,
Deze clubinfo handelt over aanvraag gratis gadgets van Wandelsport Vlaanderen. De werkwijze en voorwaarden
worden hieronder uitgelegd.
We wensen jullie allen aangename feestdagen en een waardevol 2017 !!!
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team

Aanvraag gratis gadgets
Wandelsport Vlaanderen vzw heeft momenteel 3 verschillende gadgets om de wandelsport te promoten. Dit zijn
balpennen, flessenopeners en sleutelhangers. Graag willen wij onze clubs de kans geven deze gadgets gratis aan
te vragen omdat jullie het uithangbord zijn van de wandelsport. Jullie komen rechtstreeks in aanraking met
wandelaars.
We hebben enkele voorwaarden uitgeschreven om maximum 250 gadgets per initiatief gratis aan de clubs
beschikbaar te stellen. Omdat we natuurlijk niet voor elke wandeling gratis gadgets kunnen vrijmaken zullen we
per aanvraag beoordelen of uw initiatief in aanmerking komt. Omdat we met dit initiatief vooral wandelaars willen
bereiken die onze wandelsport nog niet zo goed kennen geven wij de voorkeur aan wandelingen of afstanden
waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de beleving tijdens het wandelen.
Hopelijk komen er enkele creatieve en leuke voorstellen uit de bus!
Hoe werkt het?
Welke initiatieven komen in aanmerking?







Een afstand met extra beleving voor kinderen of jongeren. Hierbij gaat het iets verder dan enkel
randanimatie voorzien zoals bv. springkasteel of grimeur. Het is de bedoeling dat er een specifieke afstand
ingericht wordt waar de kinderen of jongeren wandelen in combinatie met leuke animatie. Dit kan
bijvoorbeeld een fotozoektocht of Cluedo-wandeling zijn.
Deelname aan lokale beurzen of evenementen door de club ter promotie van de wandelsport.
Cultuurwandelingen waarbij de focus op cultuur zeer duidelijk naar voren komt bijvoorbeeld gratis toegang
tot musea, betalende bezienswaardigheden, afstand met gidsen, …
G-sport initiatieven.
Eigen voorstellen waarbij minstens op 1 afstand de focus ligt op extra beleving tijdens het wandelen.

Voorwaarden voor aanvraag:



Max 250 gadgets per aanvraag
Korte omschrijving van het concept:
 Wat? Bv. Fotozoektocht, deelname lokale sportbeurs, …
 Waarom? Bv. Kinderen laten kennismaken met wandelsport, lokale promotie van wandelsport




WSVL de mogelijkheid geven om evt. aanwezig te zijn met promotiestand.
Extra promotie voor WSVL vzw d.m.v:
o Beachflags aanbrengen (minstens 4)
o Logo WSVL op alle flyers en communicatie (website, facebook…)
Flyers ontwikkelen om lokale promotie te stimuleren ( + enkele bezorgen aan WSVL)
Minstens 10 hoge resolutie foto’s aanleveren (rechtenvrij) voor eventuele publicatie in magazine of online.






Gadgets afhalen samen met beachflags op secretariaat Maldegem of Hasselt na toekenning.

Hoe?





Aanvraag minstens 2 maanden voor de tocht, maar hoe eerder hoe liever! (Voor clubs die in januari 2017
tocht hebben zullen we dit sneller opvolgen)
U stuurt uw aanvraag via mail naar Kevin.vleminx@wandelsport.be.
Vervolgens worden de aanvragen bekeken binnen de federatie.
Na beoordeling van de aanvraag zal u gecontacteerd worden met eventuele vragen en de al dan niet
goedkeuring van uw aanvraag.

Voorbeeld van de 3 gadgets:

