
             

 

 

CLUBINFO 2018/11 
Voor clubbestuurders 

 
5 november 2018 

 

 
Beste lezer, 
 

     De datum van afhaling van onze Walking in Belgium 2019 is in zicht. Bij deze geven wij u nogmaals de locaties en 
uren door. In deze boordevolle clubinfo kan u verdere informatie vinden over vernieuwing omnium 2019, bijscholing 
clubportaal, verzekeringsattesten voor 2019, actie wandelbeurs WSVL vzw 2019 ….. en nog meer interessante info 
wat voor u, als club, niet te missen is. 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Afhaling Walking in Belgium 2019 en afhalen lidkaarten 2019 

Iedereen heeft kunnen doorgeven waar men de Walking in Belgium 2019 en lidkaarten 2019 wenste af te halen. 
Hieronder nogmaals de herinnering qua adres en uren.  Wijzigingen van locatie kunnen niet meer gebeuren.   

Walking in Belgium 2019 en lidkaarten 2019 kunnen op donderdag 08.11.2018 in de namiddag afgehaald worden 
op volgende adressen telkens tussen 14.00 en 18.00 uur. 

✓ Antwerpen:  Magazijn De Natuurvrienden Zoersel vzw, Handelslei 153, 2980 St. Anthonius-Zoersel 

            coördinatie: Jef Joosten 0477/27 93 11 

✓ Limburg:  Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt. 

                               coördinatie: Nathalie Didden 011/24 78 27 

✓ Oost-Vlaanderen:  Secretariaat Maldegem, Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem. 

                                coördinatie: Gerda Van de Kerckhove 050/40 51 52 

✓ Vlaams-Brabant:   Paul De Brauwer, St.-Niklaasstraat 25, 1840 Steenhuffel  

                                     coördinatie: Paul De Brauwer 0472/33 51 50 

    De Zusters van de Jacht, Naamsesteenweg 575, 3001 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) 

 

Omnium opdrachten voertuigen clubbestuurders 2019 

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 → verzekeringen. 
 
Deze verzekering is een jaarverzekering en moet vernieuwd worden voor 2019. Clubs die wagens willen laten ver-
zekeren, vullen bijgevoegd formulier in en bezorgen dit aan het secretariaat in Hasselt. Bij voorkeur de Excel door-
mailen aan 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 num-
merplaat is vermeld. Dit attest voegt u best bij de boorddocumenten van het voertuig.  
 
Doe de aanvraag vóór 12 december 2018 zodat de dekking door de verzekering vanaf 1/1/2019 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 jaar-
tarief van 65,00 euro per wagen aangerekend.  
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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. 
 

Bijscholing clubportaal 

Er blijven toch nog clubs met vragen zitten rond het clubportaal en in heel wat clubs zijn er wijzigingen in het bestuur. 
Jullie hebben de mogelijkheid om jullie in te schrijven voor een opleiding clubportaal. Deze opleiding is heel belangrijk 
voor nieuwe clubs, nieuwe secretarissen, nieuwe ledenverantwoordelijken, … 

Als u uw eigen laptop meebrengt, dan kan u rechtstreeks meevolgen op het clubportaal bij uw eigen leden en tocht-
gegevens.  

De sessies gaan door in het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw te Hasselt (Bedrijfsstraat 10) op volgende 
dag: 

➢ Dinsdag 27/11/2018 van 14.00u tot 16.30u of van 19.00u tot 21.30 uur  
 

Let op dat u inschrijft voor het juiste uur, want VOL = VOL. Per club mag men max. 2 personen  inschrijven. Inschrij-
ven via het clubportaal → 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏.  

 

Verzekeringsattesten 2019 

De verzekeringsattesten 2019 staan op het clubportaal rubriek ‘Downloads’ – ‘Verzekeringen’.  Indien deze vereist 
zijn voor het aanvragen van zalen voor start- en rustposten kan je deze daar downloaden. 
 

Flyers/folders op onze wandeltochten 

Op onze wandeltochten kunnen we nog dagelijks prachtige flyers/folders vinden over onze wandeltochten. Mogen 
wij jullie vragen om steeds het logo van Wandelsport Vlaanderen vzw op deze folders te plaatsen. We komen nog 
folders tegen waar ons logo ontbreekt. 
 

IVV-kaarten/boekjes voor kilometers en deelnamen  

De nieuwe IVV-kaarten/boekjes met ons eigen logo zijn terug beschikbaar. Het is nu de tijd om uw stock aan te 
vullen, zodat jullie de wandelaars op jullie tochten steeds kunnen verder helpen. Je kan dit bestellen via het club-
portaal/bestellingen materialen.  
 

Nieuwe lijst in ons clubportaal 

Voortaan kan u een lijst in ons clubportaal vinden onder downloads → 𝒄𝒍𝒖𝒃𝒍𝒊𝒋𝒔𝒕𝒆𝒏 met de gegevens van voorzitter, 
secretaris, penningmeester en contactpersoon van alle WSVL vzw clubs. 
 

Gratis inkom wandelbeurs 2019 = gratis inschrijving wandeltocht 2019 

Eind september 2018 ging de eerste editie van onze wandelbeurs door in de Nekkerhal te Mechelen. Meer dan 75 
exposanten informeerden de wandelaars over hun wandeltochten, wandelreizen, wandeluitrusting en nog veel 
meer. Met meer dan 4 500 bezoekers kunnen we spreken van een geslaagde eerste editie. Graag informeren we 
jullie daarom nu al over de volgende editie die zal doorgaan op 28 en 29 september 2019.  
Omdat een clubuitstap naar de wandelbeurs een interessante mogelijkheid kan zijn voor jullie leden, bieden we 
voor volgend jaar de mogelijkheid om een combinatie te maken van een bezoek aan de wandelbeurs met een 
wandeling op één van de tochten in dat weekend. 
 
Hoe werkt het? 
Voor clubs die voor of na een beursbezoek nog een wandeling willen maken op één van de wandeltochten die dat 
weekend doorgaan, willen wij als federatie het inschrijfgeld voor de leden terugbetalen. Op die manier kunnen de 
leden zowel gratis de wandelbeurs bezoeken als een gratis wandeling maken op één dag.  
1) De club laat aan de federatie weten dat ze met een bus naar de wandelbeurs komt en geeft de wandeltocht 
door waar men voor of na het beursbezoek zal gaan wandelen. Dit kan door een mailtje te sturen naar wandel-
beurs@wandelsport.be   
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2) Bij het bezoek aan de wandelbeurs geeft de clubverantwoordelijke een buslijst af met alle leden die op de bus 
zitten en die voor of na het beursbezoek nog gaan wandelen. Deze lijst is makkelijk aan te maken via het clubpor-
taal.  
3) Na het beursweekend zal WSVL vzw het aantal leden op de lijst vergelijken met het aantal deelnemers op de 
deelnemerslijst van de doorgegeven wandeltocht.  
4) WSVL vzw betaald het inschrijfgeld voor leden aan de organiserende Wandelclub van de doorgegeven wandel-
tocht.  
Voorbeeld (fictief) 
1) Club A geeft aan de wandelbeurs te bezoeken met de bus en voor of na het beursbezoek te gaan wandelen bij 
Club B. Club A stuurt een mail naar wandelbeurs@wandelsport.be met daarin de wandeltocht waar Club A voor of 
na het beursbezoek zal gaan wandelen en wanneer men naar de wandelbeurs zal komen (voormiddag of namid-
dag). 
2) Club A geeft bij aankomst op de wandelbeurs de buslijst af aan de inkom. 
3) Club  A vertrekt na het beursbezoek voor een wandeling bij wandelclub B. 
4) Na het weekend vergelijkt WSLV vzw het aantal deelnemers op de buslijst van  Club A met het aantal deelne-
mers van Club A op de tochtuitslag van de wandeltocht van Club B. 
5) WSVL vzw betaald het inschrijfgeld van het aantal leden op de buslijst van club A terug aan Club B 
 
Willen jullie gebruik maken van deze formule of zijn hierover vragen? Laat ons dan iets weten via wandel-
beurs@wandelsport.be  
 
 

Herinnering opleiding RouteYou i.s.m. Wandelsport Vlaanderen vzw 

In onze clubinfo’s 2018/08 en 2018/10 A 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 rolstoelgebruikers uit te bouwen en om nog meer mensen gebruik te laten maken van onze mooie wandelpar-
cours. Samen met jullie kunnen wij onze krachtige schouders onder dit initiatief zetten om zo het aanbod te verhogen. 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor een trainingssessie waaraan u gratis kan deelnemen. Deze zal doorgaan in 
Herentals (zaaltje Sporthotel Sport Vlaanderen vzw, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals) op volgende dag: 
 
➢ Dinsdag 20/11/2018 van 19.00u tot 21.00u  in Herentals 

Inschrijven kan via het clubportaal → 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏.  

 

Aquaterra 

Bij Aquaterra kan u terecht voor een correcte en aantrekkelijke kaart met het parcours voor uw georganiseerde 
wandeltochten. Zij maken uw wandelroutes ‘op maat’ samen met u en volledig volgens uw wensen! Contacteer hun 
vrijblijvend voor meer informatie pk@aquaterra.be.  

 

 
 

 
 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 19 november 2018 - Personeelsvergadering  
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