
             

 

 

CLUBINFO 2017/11 A 
Voor clubbestuurders 

 
06 november 2017 

 

 
Beste lezer, 
 
Een ongeval schuilt in een klein hoekje. Ontdek in deze clubinfo enkele items rond onze verzekeringen. 
Tevens wensen wij jullie eraan te herinneren om uw gehuldigde leden tijdig door te geven voor onze 
Nieuwjaarsvieringen. Dit en nog veel meer interessante onderwerpen leest u in deze clubinfo. 
Veel leesgenot! 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

Herinnering afhaalpunten Walking in Belgium 2018 en lidkaarten 2018. 

Walking in Belgium 2018 en lidkaarten 2018 kunnen op donderdag 09.11.2017 in de namiddag opgehaald 
worden op volgende adressen telkens tussen 14.00 en 18.00 uur. 

✓ Antwerpen:  Magazijn De Natuurvrienden Zoersel vzw, Handelslei 153, St. Antonius-Zoersel 

            coördinatie: Jef Joosten 0477-27 93 11 

✓ Limburg:  secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10 bus 3, Hasselt. 

                               coördinatie: Nathalie Didden 011-24 78 27 

✓ Oost-Vlaanderen:  secretariaat Maldegem, Industrielaan 11 bus 3, Maldegem. 

                                coördinatie: Gerda Van de Kerckhove 050-40 51 52 

✓ Vlaams-Brabant:   Paul De Brauwer, St.-Niklaasstraat  25, Steenhuffel  

                                     coördinatie: Paul De Brauwer 0472-33 51 50 

    De Zusters van de Jacht, Naamsesteenweg 575, Heverlee 

                                     coördinatie: Jan Fonteyn 0496-75 23 51  

✓ West-Vlaanderen:  Zaal De Mythe, Biekorfstraat 5, 8850 Ardooie 

                             coördinatie: Walter Demuynck 0473-46 01 81 

✓ Per post: portkosten ten laste van de club (gelieve verzendadres op te geven) 

 

Brochure omtrent onze verzekeringen. 

We horen meer dan eens dat clubs hun weg niet vinden in al onze verzekeringspolissen.  Om dit te 
vergemakkelijken hebben we een brochure opgemaakt met de meest relevante info met af en toe een voorbeeld.  
Elke club ontvangt, samen met de lidkaarten, een uitprint van deze brochure.  Deze brochure staat ook op het 
clubportaal onder de rubriek ‘Downloads’ – ‘Verzekeringen’ – ‘Brochure verzekeringen’. 

 

Omnium Opdrachten voertuigen clubbestuurders. 

Clubs kunnen voor hun bestuurders/medewerkers een ‘Polis Omnium Voertuigen Dienstopdrachten’ afsluiten.  
Deze polis dekt de schade opgelopen aan een voertuig dat in opdracht van de club werd gebruikt (bv bij uitpijlen, 
bevoorrading, deelname aan bestuursvergaderingen,…). 

Meer info over deze polis vindt u op het clubportaal onder de downloads en ook in de overzichtsbrochure 
verzekeringen die u ontvangt samen met de afhaling Walking in Belgium en lidkaarten.  
 
Deze verzekering is een jaarverzekering en moet vernieuwd worden voor 2018. Clubs die wagens willen laten 
verzekeren, vullen bijgevoegd formulier in en bezorgen dit aan het secretariaat in Maldegem. Bij voorkeur de Excel 
doormailen aan verzekeringen@wandelsport.be.  

mailto:verzekeringen@wandelsport.be


             

Na verwerking bezorgt Wandelsport Vlaanderen vzw (eind december) voor elk voertuig, waarvoor de polis wordt 
aangevraagd, een attest/aangifteformulier waarop de naam van de eigenaar, het merk, type voertuig en de 
nummerplaat is vermeld. Dit attest voegt u best bij de boorddocumenten van het voertuig.  
 
Doe de aanvraag vóór 12 december 2017 zodat de dekking door de verzekering vanaf 1/1/2018 in orde is.   
In de loop van het jaar kunnen ook nog altijd voertuigen doorgegeven worden. Let wel: de polis voor voertuigen die 
in de loop van het jaar ingeschreven worden, vervalt eveneens op 31/12. En ook voor deze wagens wordt het 
jaartarief van 65,00 euro per wagen aangerekend.  
Als een bestuurder in de loop van het jaar van wagen verandert, dan geeft u de gegevens van de nieuwe wagen 
door via het intekenformulier en vermeld duidelijk dat het een vervanging is in een bestaande aangifte.  Dan wordt 
er geen nieuwe premie aangerekend. 
 

Verzekering clubmateriaal. 

Elke club kan via Wandelsport Vlaanderen vzw een verzekering aangaan voor clubmateriaal opgeslagen bij 
derden. Meer info hieromtrent vindt u terug op pag.15 van de brochure omtrent verzekeringen dewelke ook op het 
clubportaal terug te vinden is (zie hierboven). In bijlage vindt u het formulier voor aanvraag van de verzekering 
‘Brand clubgerief’. De volledige polis (Belfius) en het aanvraagformulier staan ook op het clubportaal.  De premie 
voor deze Brand en Varia polis bedraagt 5,00 euro per 2.500 euro verzekerde waarde. Doe uw aanvraag zeker 
vóór 12 december 2017. (via mail naar verzekeringen@wandelsport.be) 

 

Nieuwjaarsvieringen 2018. 

In januari 2018 gaan de Nieuwjaarsvieringen met huldiging van verdienstelijke clubleden door. Dit is een initiatief 
van de federatie in samenwerking met de regionale bestuurskernen. Via deze huldiging toont de federatie zijn 
appreciatie naar de actieve wandelaar. De wandelaars worden gehuldigd voor ofwel gestapte kilometers ofwel voor 
aantal deelnames/tochten. De wandelaars die voor het eerst gehuldigd worden, moeten een keuze maken om 
verder gehuldigd te worden, ofwel voor afgelegde kilometer, ofwel voor het aantal deelnames aan tochten. Er kan 
gekozen worden voor 20.000 km of veelvoud ervan ofwel 1.000 tochten of veelvoud ervan.  Alle ereclubleden 
ontvangen een leuk aandenken en getuigschrift. 

Via Walking Magazine is eveneens een oproep gelanceerd met melding dat leden die denken gehuldigd te kunnen 
worden, zich mogen melden bij hun club.  Er worden door de federatie geen deelnemers aan de 
Nieuwjaarsvieringen ingeschreven, alles dient via de club te verlopen! 

De Nieuwjaarsvieringen 2018 gaan door op:  

➢ Limburg   -  vrijdag 12 januari 2018 
Feestzalen Elysee, Koerlostraat 27, 3600 Genk 

➢ Oost-Vlaanderen  -  maandag 15 januari 2018  
Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem 

➢ Vlaams-Brabant   -  vrijdag 19 januari 2018 
P.C. Delle, Mechelsesteenweg 1088, 3020 Winksele-Delle 

➢ Antwerpen   -  woensdag 24 januari 2018 
Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1, 2870 Kalfort-Puurs 

➢ West-Vlaanderen   -  donderdag 25 januari 2018 
Zaal ‘d Oude Melkerij, Stationstraat 143 b, 8830 Hooglede  

Voor alle vieringen: de deuren gaan open om 18u45, we starten om 19u15. 

Clubs kunnen inschrijven voor de Nieuwjaarsvieringen via het clubportaal. Werkwijze hiervoor: 

➢ Ga naar clubportaal rubriek ‘Evenementen’ 
➢ Bij ‘overzicht’ zie je o.a. een evenement ‘Nieuwjaarsviering + provincie’. Kies hier voor ‘inschrijven’  
➢ Bij ‘Deelnemers’ kan je de leden die de Nieuwjaarsviering willen bijwonen ingeven. Bij ‘type’ kan je kiezen 

uit het rolmenu (gevierde, lid, lid RBK, niet-lid). 
➢ Voor alle leden uit uw ledenlijst dient in het veld ‘Lid’ het lidnr. of de naam van het lid ingevuld. Van zodra 

een aantal letters van de naam ingetikt worden krijg je een rolmenu van waaruit het lid dient gekozen. 
Naam en voornaam worden op die manier automatisch weggeschreven naar de velden naam en 
voornaam. Op die manier is steeds de juiste schrijfwijze van de naam ingegeven, iets wat zeer belangrijk is 
voor het aanmaken van het getuigschrift.  



             

➢ Zo gekozen wordt in het veld ‘type’ voor gevierde dient het veld ‘huldigingscategorie’ ingevuld. Hier 
dient gekozen voor de gewenste huldiging (20.000 km, 1000 tochten,…). 

➢ Kies je in het veld ‘type’ voor Lid, dan gaat dit over een lid van de eigen club, dat niet gehuldigd moet 
worden.  

➢ Niet-leden, bijvoorbeeld de partner van een gevierde, schrijf je in onder het ‘type’ niet-lid.  
➢ Een lid van uw club die ook RBK lid is, duidt u aan als Lid RBK.  

Ook clubs die geen verdienstelijke wandelaars onder hun leden hebben zijn uiteraard ook van harte welkom op dit 
gezellig samenzijn. Inschrijvingen worden afgesloten op 18/12/2017. 

Ter info: ereclubleden (= te huldigen verdienstelijke wandelaars) zitten gratis mee aan tafel.  Alle andere 
aanwezige personen (clubbestuurders, partners, leden,…)  betalen 35,00 euro p.p.   Voor deze prijs wordt een 
heel degelijke en lekkere maaltijd geserveerd. De facturatie gebeurt via de club in februari of maart.  

Van alle gehuldigde ereclubleden wordt een foto gemaakt.  Er kan ook een foto van de clubbestuurders met de 
gehuldigde ereclubleden gemaakt worden.  Deze foto’s worden aan de clubs bezorgd en gefactureerd. De foto’s 
worden ook gepubliceerd op onze website.  

Naast de foto’s gemaakt door een fotograaf worden ook sfeerbeelden van de viering gemaakt. Deze foto’s worden 
enkel gepubliceerd op onze website of in ons tijdschrift en worden niet ontwikkeld.  

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur WSVL vzw. 

Vanaf dit najaar ontvangen de clubs ook het verslag van de Raad van Bestuur WSVL vzw.  We kunnen pas het 
verslag meesturen, als het door de vergadering goedgekeurd is.  Hierdoor zal u de verslagen met enige vertraging 
ontvangen.  Het goedgekeurde verslag zal in bijlage meegezonden worden met de clubinfo. 

 

Opgelet! De gewone telling op de wandeltochten blijft nog steeds! 

De meeste clubs hebben de weg naar het elektronisch scannen al gevonden. Het elektronisch scannen zit nog 
steeds in een proefperiode. Dit jaar dient zeker nog een dubbele telling gedaan te worden, dus naast het 
elektronisch scannen, dient ook nog manueel geteld. De deelnemerslijsten opgemaakt aan de hand van de 
manuele telling dienen nog altijd via het clubportaal doorgegeven te worden. 

Opruimen van bewegwijzering/pijlen parcours. 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het tijdig opruimen van bewegwijzering of parcourspijlen. Dit om géén 
problemen te krijgen met uw gemeente of andere clubs in de buurt. 

 

Aankoop fluovestjes WSVL vzw. 

Daar er regelmatig de vraag is naar fluovestjes voor volwassenen, willen wij eerst graag polsen bij onze wandelclubs, 
vooraleer wij overgaan tot aankoop hiervan. 

Indien uw club interesse heeft in de aankoop van een speciaal ontworpen fluovestjes voor Wandelsport Vlaanderen 
vzw, dat kan dienen voor uw parkeerwachters, uitpijlers, geschenk leden, …. mag u een emailtje sturen met het 
aantal naar nathalie.didden@wandelsport.be. Bij voldoende interesse zal de federatie overgaan tot aankoop hiervan. 

Richtprijs: wanneer u ze nu zou bestellen 4,00 euro per stuk (actieprijs). Nadien kosten deze 6,00 euro per stuk. 

 

Bijscholing: Een slimme strategie voor ledenbinding. Verzeker de toekomst 
van je club! - Kapellen - 30/11/2017. 

Op zoek hoe je aan ledenbinding kan doen of hoe je het aantal leden van je club kan verhogen?  

APB Antwerpen i.s.m. VSF organiseert op 30/11/2017 in Kapellen een zeer interessante bijscholing. Meer info vind 
je op http://www.dynamoproject.be/bijscholing/een-slimme-strategie-voor-ledenbinding-verzeker-de-toekomst-van-
je-club-kapellen 

Zeker de moeite waard! 
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Ontvangen van Clubinfo en Nieuwsbrief. 

Gezien we nog steeds heel wat klachten horen omtrent het ontvangen van de Clubinfo, kan u hieronder een 
procedure vinden, in de hoop dat meer clubbestuurders de Clubinfo zonder problemen zullen ontvangen. 

Clubbestuurders die de Clubinfo of Nieuwsbrief in ‘Ongewenste mail’ ontvangen, kunnen best de volgende procedure 
volgen (zie ook voorbeeld hieronder): 

✓ Open de mail in ‘Ongewenste mail’ 
✓ Klik in werkbalk op ‘Ongewenste e-mail’ waarop zich een rolmenu opent 
✓ Klik op ‘Domein van de afzender nooit blokkeren. 

Herhaal deze procedure voor alle @wandelsport.be adressen zoals roel@wandelsport.be, info@wandelsport.be, 
promotie@wandelsport.be,... 

Bijgevolg zouden alle Clubinfo’s gewoon in jullie Postvak In moeten komen. 

 

 

 
 

Indien de Clubinfo toch nog in ‘Ongewenste mail’ of ‘Spam’ zou komen, verplaatst u deze naar Postvak In om deze 
te lezen en de link te gebruiken. 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw. 

Op volgende dagen is het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw gesloten: 

➢ Van maandag 25/12/2017 t/m 07/01/2018 
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