
             

 

 

CLUBINFO 2018/10 A 
Voor clubbestuurders 

 
12 oktober 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Onze 1ste editie van onze Wandelbeurs is reeds achter de rug en het was een groot succes. Er waren héél wat 
tevreden exposanten en bezoekers.  Het najaar zijn drukke maanden voor onze wandelclubs en hun besturen. De 
nieuwe lidkaarten, Walking in Belgium, … die eraan zitten te komen en dan nog eens de ledenhernieuwingen. Be-
dankt voor dit vele vrijwilligerswerk wat jullie doen voor jullie club. Daar wij de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 
ism Route You willen vergroten, hebben wij enkele opleidingen in het verschiet. Succes in alles wat jullie ondernemen 
en geniet nog van de mooie dagen.  
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 
 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur. 

Verslagen Raad van Bestuur WSVL vzw : 19 juni 2018: klik HIER 

              16 augustus 2018: klik HIER 

 

Nieuwjaarsvieringen 2019 

Via het clubportaal (deel evenementen) kan ingeschreven worden voor de nieuwjaarsvieringen 2019. Inschrijven 
moet vóór 3 januari 2019.   

Deze vieringen gaan door in elke regio en zijn steevast een leuk ontmoetingsmoment voor leden en clubbestuurders. 
Op deze vieringen worden de verdienstelijke leden gehuldigd. Clubleden die 20.000 km of veelvoud ervan of 1000 
tochten of veelvoud ervan behaalden in de loop van 2018 krijgen hiervoor een aandenken.  Er wordt 40,00 euro/per-
soon aangerekend voor de avond; behalve voor de gevierden, zij nemen gratis deel.  De facturatie gebeurt via de 
clubfactuur van februari of maart.  
 
De Nieuwjaarsbijeenkomsten 2019 gaan door op: 

➢ 11/01/2019: Limburg -  Feestzalen Elysee, Koerlostraat 27, 3600 Genk 
➢ 14/01/2019: Oost-Vlaanderen – Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem 
➢ 18/01/2019: Vlaams-Brabant - Parochiezaal Wezemaal, Holsbeeksebaan 1  in 3111 Wezemaal 
➢ 23/01/2019: Antwerpen - Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1, 2870 Kalfort - Puurs 
➢ 24/01/2019: West-Vlaanderen - Zaal d' Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, 8830 Hooglede-Gits 

 

Voor alle vieringen gaan de deuren open om 18u45 en wordt er gestart om 19u15.  

 

Opleidingen RouteYou i.s.m. Wandelsport Vlaanderen vzw 

In onze clubinfo 2018/08 kon u lezen dat wij, als Wandelsport Vlaanderen vzw, een samenwerking op touw hebben 
gezet met RouteYou en toegankelijk Vlaanderen. Bedoeling is om wandeltochten die geschikt zijn voor rolstoelge-
bruikers uit te bouwen en om nog meer mensen gebruik te laten maken van onze mooie wandelparcours. Samen 
met jullie kunnen wij onze krachtige schouders onder dit initiatief zetten om zo het aanbod te verhogen. 
 
Qua permanente routes die rolstoelvriendelijk zijn is er echter nog steeds een groot tekort en te weinig variatie in 
Vlaanderen. Daarom startte RouteYou het CONNECT-project dat gesteund en gefinancierd wordt door Toerisme 
Vlaanderen. 

 
Het idee 
Een groot aantal van onze wandeltochten zijn gemarkeerd als rolstoelvriendelijk in onze Walking in Belgium. Een 
deel daarvan zijn ook nog af te leggen met de rolstoel na het evenement.  

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/9199/2018-06-19-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/9203/2018-08-16-verslag-rvb
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F557%2Fconnect-het-impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=Mi%2BtwbKVkw6%2BCGkjH2Riv1e6wEWLuhYxuTpxEB7i%2Bj8%3D&reserved=0


             

Deze wandelparcours willen we graag samen met jullie in kaart brengen en promoten. Tevens promoten jullie op 
deze wijze ook nog eens via RouteYou jullie wandelclub met wandeltochten. (op RouteYou worden wandelingen met 
events gepromoot - lees meer hier) 
 
Hoe kan je meehelpen 
Je kan op volgende wijze jouw schouders onder het project zetten: 

1. is jouw route na het evenement dat je organiseert nog geschikt om af te leggen, stuur dan die route op naar 
connect@routeyou.com als één van de volgende opties  

1. een afdruk van de kaart (in PDF of PNG, JPG, ...) 
2. een GPX bestand 

2. is jouw route niet geschikt omdat er een aantal stukken ontoegankelijk zijn na het evenement, maak dan een 
variant van jouw route die wel permanent af te leggen is met een rolstoel. Lever die via de hierboven vermelde 
mogelijkheden. 

3. maak een account aan op RouteYou en teken de route in met de RoutePlanner (leer hier meer). Vergeet niet 
aan te geven dat de route rolstoelvriendelijk is (lees hier hoe)! 

Er zullen 2 trainingssessies georganiseerd worden door RouteYou en Wandelsport Vlaanderen vzw om dit alles 
onder de knie te krijgen, zodat je zelf creatief aan de slag kan. Je zal er leren routes op te nemen met jouw GPS of 
Smartphone, routes uit te tekenen met een RoutePlanner en te verrijken met info langs de route, en routes af te 
wandelen met jouw smartphone, gps of met een afdrukje. 

De sessies gaan door in Gent (zaaltje RouteYou, Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent – zaal  
Agnes) en Herentals (zaaltje Sporthotel Sport Vlaanderen vzw, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals) op volgende 
dagen: 
➢ Dinsdag 30/10/2018 van 19.00u tot 21.00u in Gent 
➢ Dinsdag 20/11/2018 van 19.00u tot 21.00u  in Herentals 

Let op dat u inschrijft voor de juiste locatie. VOL = VOL. Per club mag men max. 2 personen  inschrijven. Inschrijven 
via het clubportaal → 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏.  

 

Dag van de Sportclubbestuurder 

Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie organiseert dit najaar nog twee edities van de Dag van de 
Sportclubbestuurder; dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders! 

Op de Dag van de Sportclubbestuurder kan je sessies rond uiteenlopende thema’s volgen. Een greep uit het aanbod 
voor 2018: 

• (H)Erken temperamenten en hoe er als sportclubbestuurder mee INgaan! 

• Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Vergroot je kans op succes! 

• De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub! 

• De pers en je sportclub: een boeiende relatie 

• De structuur van het Vlaamse sportlandschap 

• Een beleidsplan voor je sportclub: voorkom een stuurloos schip! 

• Een hedendaags trainersbeleid – Over vinden, binden en activeren van trainers 

• Eventmanagement: do's-and-don'ts bij het organiseren van een sportevenement 

• Feedback, the breakfast of champions 

• Inleiding tot begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” 

• Mijn sportclub, een vzw? 

• Het DiSC-model. hoe kan je beter omgaan met andere profielen? 

• Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders 

• Praktisch online boekhouden met btw (demosessie) 

• Speeddate voor sportclubbestuurders: wissel kennis en ervaringen uit 

• Sponsors vinden en duurzaam binden! 

• Sport en tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector 

• Sport is gezond, laat het ook GEESTIG zijn! 

• Sport met grenzen – Aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport 

• Sportivos: verantwoord omgaan met alcohol in de sportclub en -kantine 

• Sportmarketing: hoe zet ik mijn club in de markt? 

• Tijd is GEEN geld! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F90%2Fevenementen&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7Cff76c19f14db455290b108d5eaec36d1%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=5EhOiydltnisawEeCMHOj6voMk4nfn5VnMnKzpuiy4A%3D&reserved=0
mailto:connect@routeyou.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F69%2Froute-maken-met-de-routeplanner&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=DTTvYvfL2VzJi9hFTyK75alPUZIQCFAlybKCAxPFJfk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F570%2Frolstoelvriendelijk&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=AvnBkAlhQVtksUw%2BvZCK4JwHN7SvZerPMSwLdQwMphw%3D&reserved=0


             

• Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub 

Een gedetailleerd overzicht van het programma per editie vind je hier: 

• Zaterdag 20 oktober 2018 - Diegem --> meer info / inschrijven 

• Zaterdag 24 november 2018 - Wilrijk --> meer info / inschrijven 

Bij tijdige inschrijving kunnen sportclubbestuurders aangesloten bij een erkende sportfederatie voor slechts 12,5 
euro deelnemen! 

Surf naar www.dagvandesportclubbestuurder.be voor meer informatie of om in te schrijven. 

Nog vragen? Contacteer info@dynamoproject.be of 09 243 12 94. 

 

Rubriek leden 

Het clubportaal, deel leden, staat terug open.  Je kan de leden hernieuwen en nieuwe leden ingeven.  De lidkaarten 
2019 (van de personen die in 2018 lid waren) worden verdeeld op 8/11 (of voor wie dit aanvroeg op 30/10).  De 
lidkaarten 2019 zijn geldig van zodra ze in omloop zijn.  Als je, voordat je de lidkaarten 2019 in bezit hebt, nieuwe 
leden ingeeft, druk je nog een lidkaart 2018 af en van zodra je de nieuwe (blanco) lidkaarten krijgt, print je ook een 
lidkaart 2019 af.  Een extra argument om nu leden te maken is dat men lid wordt voor 2019 en de resterende 
maanden van 2018 er gratis bij krijgt.  Dit kan een motivatie zijn om geïnteresseerden over de streep te trekken.   

Er zijn heel wat leden geworven tijdens het sportjaar 2018.  We hadden een actie ter ondersteuning van de clubs in 
het kader van ledenwerving. Tal van clubs bekomen een incentive naar aanleiding van deze actie.  In één van de 
volgende clubinfo’s geven we de praktische info over de incentives en de namen van de clubs die een incentive 
krijgen.  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Donderdag 1 november 2018: Allerheiligen 
➢ Vrijdag 2 november 2018: Brugdag “Allerheiligen” 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dynamoproject.be%2Fbijscholing%2Fdag-van-de-sportclubbestuurder-diegem-20102018&data=01%7C01%7Ccarine.vanhulle%40wandelsport.be%7Ca0f19e46365e438f39b208d616e896b4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=D3UJfpUqOgICUS8NIEanjKb19OyGnW8O24i0UTPcR9M%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dynamoproject.be%2Fbijscholing%2Fdag-van-de-sportclubbestuurder-wilrijk-24112018&data=01%7C01%7Ccarine.vanhulle%40wandelsport.be%7Ca0f19e46365e438f39b208d616e896b4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=zBLE0PQIRYwZk4hBDOfKPIlG7FDyVXkGtne8jd17T%2FY%3D&reserved=0
http://www.dagvandesportclubbestuurder.be/
mailto:info@dynamoproject.be

