
             

 

 

CLUBINFO 2018/11 B 
Voor clubbestuurders 

 
27 november 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Ontdek in deze clubinfo de winnaars van onze clubondersteuningsactie ledenwerving. Proficiat aan deze clubs voor 
de behaalde resultaten. Tevens bevat deze clubinfo enkele items over bijscholing elektronisch scannen, verzekering 
clubgerief en een herinnering voor onze nieuwjaarsvieringen, omnium opdrachten voertuigen en onze nieuwe be-
taalbewijzen vanaf 2019. 
Veel leesplezier! 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

 

Verzekering clubmateriaal   

Elke club kan via Wandelsport Vlaanderen vzw een verzekering aangaan voor clubmateriaal opgeslagen bij der-
den. Deze verzekering is vanaf 2019 bij Fidea ondergebracht.  In bijlage vindt u het formulier voor aanvraag van de 
verzekering ‘Brand clubgerief’.  De premie voor deze Brand en Varia polis bedraagt 5,00 euro per 2.500 euro ver-
zekerde waarde. Op het aanvraagformulier moet u geen opsomming meer noteren van de aard van de goederen.  
De plaats waar de goederen opgeslagen zijn en de waarde moet wel ingevuld worden.  Let wel, deze verzekering 
is voor de opgeslagen goederen, niet voor de garage of hangar waar ze opgeslagen zijn.   
Deze verzekering moet elk jaar hernieuwd worden.  Clubs die dus dit jaar of vroeger daarop intekenden, dienen 
opnieuw een aanvraag in.  De facturatie van deze verzekering gebeurt via de clubfactuur in voorjaar 2019.  
Doe uw aanvraag zeker vóór 12 december 2018. (via mail naar verzekeringen@wandelsport.be) 
 

Bijscholing elektronisch inschrijven 

Hier en daar zijn er nog clubs die wat vragen hebben rond het elektronisch scannen of waar er een wijziging is 
geweest in bestuur. Goed nieuws! Er is de mogelijkheid om u in te schrijven voor een opleiding rond elektronisch 
scannen. 

Voor de clubs die het programma nog niet geïnstalleerd hebben op hun PC, is er tevens de mogelijkheid om het 
programma te installeren. Breng tevens jullie eigen scanner mee. 

De sessies gaan door in de secretariaten van Wandelsport Vlaanderen vzw zowel in Hasselt (Bedrijfsstraat 10 ) als 
in Maldegem (Industrielaan 11) op: 

➢ Dinsdag 18 december 2018 van 14.00u tot 16.00u en van 19.00u tot 21.00u 

Let op dat u inschrijft voor de juiste locatie en het juiste uur. Inschrijven via het clubportaal → 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏.  

 

Herinnering 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.  

mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be


             

 
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.  
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. 
 
 

Betaalbewijzen vanaf 1/1/2019 

Zoals jullie reeds weten (clubinfo 2018/07), zal er vanaf 1/1/2019 met een betalingsbewijs gewerkt worden op onze 
wandeltochten. 

De startkaart wordt een “betalingsbewijs” voor de leden. Dit bewijs geef je mee aan de wandelaar, deze kaart kan 
gebruikt worden ter controle, om een gadget te bekomen, …. Kortom het is het bewijs dat een bij Wandelsport 
Vlaanderen vzw aangesloten wandelaar betaald heeft om te wandelen. De aangesloten wandelaar hoeft geen 
strookje meer in de doos achter te laten!  

Voor de niet aangesloten leden behouden we de bestaande werkwijze. Zij moeten het strookje wel nog invullen en 
achterlaten in de doos. Dit is van belang voor de verzekering. 

De oude inschrijfkaarten (leden) blijven ook nog bestaan voor de noodgevallen. 

Wat zijn de noodgevallen, bv. er is een stroompanne, de pc start niet op,….. Hier moet de club nog de mogelijkheid 
hebben om op de oude manier te werken.  

 

Samengevat: als club moet je voor de wandelingen in 2019 nu 3 soorten kaarten voorzien: 

- Betalingsbewijzen 

- Startkaarten voor niet-leden 

- Startkaarten voor leden (dit is voor noodgevallen dus hiervan moet je er voldoende hebben om bij een noodge-
val op de oude manier te kunnen werken) 

Hou dus rekening met het bovenstaande om jullie bestellingen te doen via het clubportaal. 

 Betalingsbewijs = hiervan bestel je er evenveel zoals de vroegere startkaarten 

 Startkaarten voor niet-leden = hiervan bestel je hetzelfde aantal zoals in het verleden 

Startkaarten voor leden = hiervan voorzie je een voorraad voor 1 tocht om eventueel een noodgeval op te vangen. 

 

De betalingsbewijzen, de inschrijfkaarten leden en niet-leden hebben allen hetzelfde formaat zoals de huidige in-
schrijfkaarten en zijn gratis te verkrijgen. Bestellen gebeurt via het clubportaal.  

Nieuwe clubs en clubs die nog niet de 2% afwijkingsmarge bereikt hebben, zullen in eerste instantie nog dubbel 
moeten werken. Deze clubs bestellen best meer startkaarten voor leden. 

 

Voorzijde betaalbewijs: 

Noodnummer: Zoals voorheen op de startkaarten plaatst men hier het nummer van de persoon die de wandelaars 
kunnen bellen bij problemen of ongeval. 

Datum: Hier wordt de datum van uw betreffende tocht ingevuld. 

Leeg vak: Voor het plaatsen van jullie clubstempel. 

 

Achterzijde betaalbewijs: 

Controlevakjes: Hier kan u de stempel plaatsen ter controle, zoals voorheen op de startkaarten.  

 

 

 



             

Pancarte lidkaarten  

Leden van erkende wandelsportfederaties in België en de ons omringende landen krijgen ledenkorting bij deel-
name aan onze wandeltochten. 
Om het de mensen aan de inschrijftafel makkelijk te maken hebben we een pancarte opgemaakt met daarop een 
voorbeeld van de lidkaarten van federaties die van de korting genieten.  Deze pancarte vindt u op het clubportaal 
onder de rubriek ‘Andere’ - ‘Downloads’ -  ‘logo’s en voorbeelden lidkaarten’ – ‘lidkaarten 2019’.  

 

IVV-nummers 2019 

Elke wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw is een IVV-tocht.  Bedoeling is dat op elke wandeltocht de spe-
ciale IVV-stempel voorhanden is en dat deze gebruikt wordt om de IVV-kaarten van IVV-wandelaars af te stempelen.  
Die nummerstempel bevat zowel datum, IVV-logo en tochtnummer. Dit tochtnummer en het jaartal dient gevormd op 
de stempel. 
Let wel: enkel afstanden vanaf 5 km mogen een IVV-stempel krijgen.   

Elke IVV-tocht heeft een nummer.  Een lijst van de IVV-nummers 2019 vindt u terug op het clubportaal onder rubriek 
‘Downloads’ – ‘IVV’. U vindt er een lijst op datum en een lijst volgens clubnummer terug.  Zie voor elke tocht na welk 
IVV-nummer uw tocht kreeg en vorm dit nummer op de speciale IVV-stempel.  Vergeet ook niet het jaartal aan te 
passen voor 2019 a.u.b. 

Elke club is in het bezit van een aantal IVV-kaarten. Als u een IVV-kaart verkoopt aan een wandelaar dient deze 
hiervoor 4,50 euro aan uw club te betalen.  De club bestelt nadien een nieuwe IVV-kaart bij de federatie, kostprijs 
3,22 euro. 

Volle IVV-kaarten dienen aan Wandelsport Vlaanderen vzw - kantoor Hasselt bezorgd te worden.  De wandelaar 
ontvangt daarna via het secretariaat het diploma, speld en badge. 
 
Trailwalkclubs en bijkomende tochten geven géén IVV-stempel. 

 

 

Resultaten clubondersteuningsactie ledenwerving 

In de clubinfo van november 2017 hebben we een ledenactie gelanceerd.  De actie bestond er in dat clubs die een 
stijging van hun ledenaantal (in absolute aantallen) hadden een beloning konden krijgen. We hebben het leden-
aantal van 30/09/2017 vergeleken met dat van 30/09/2018.  Hieronder vind u de resultaten van de clubs die een 
incentive/beloning krijgen.   
 

Aantal leden 
meer (absolute 
getallen) 

Incentive of beloning 

95+ • extra promotie wandeltocht in app: alle wandeltochten 

• € 150,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

• 2x 1000 flyers (A5 formaat, recto-verso) 

• 1x gratis stickers voor een tocht (1 sticker, geen twee of drieluik en max 
2500 stuks) 

Behaalden dit resultaat:   
 

 
 
 
 
 
 

Tussen 75-94 le-
den meer 

• extra promotie wandeltocht in app: 3 wandeltochten 

• € 100,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

• 1x 1000 flyers (A5 formaat, recto-verso) 

Clubnr Clubnaam 
Aantal leden 
meer 

3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 101 



             

• 1x gratis stickers voor een tocht (1 sticker, geen twee of drieluik en max 
2500 stuks) 

Behaalden dit resultaat:      /      
 
 
 
 

Tussen 55-74 
leden meer 

• extra promotie wandeltocht in app: 3 wandeltochten 

• € 50,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

• 1x gratis stickers voor een tocht (1 sticker, geen twee of drieluik en max 
2500 stuks) 

Behaalden dit resultaat:   

Clubnr Clubnaam 
Aantal leden 
meer 

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 60 

2019 W.S.V. De Kampse Wandelaars 55 
 

 
 
 

Tussen 40-54 le-
den meer 

• extra promotie wandeltocht in app: 2 wandeltochten 

• € 50,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

Behaalden dit resultaat:   

Clubnr Clubnaam 
Aantal leden 
meer 

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 45 

3163 Wsv Egmont Zottegem vzw 44 
 

 
 
 

30-39 • extra promotie wandeltocht in app: 2 wandeltochten 

• € 25,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

Behaalden dit resultaat:   

Clubnr Clubnaam 
Aantal leden 
meer 

3139 WSV De Vossen vzw 38 

1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 37 

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 37 

3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 35 

3278 Wandelclub Roal Benti vzw 35 

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 31 

1059 WSV IVAS Itegem vzw 30 

3304 
Wandelclub Al Kontent Groot Evergem 
vzw 

30 

 
 
 
 

15-29 • extra promotie wandeltocht in app: 1 wandeltocht 



             

Behaalden dit resultaat:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van 2019 komt er in ons tijdschrift Walking Magazine een artikel over de 3 beste clubs bij deze actie.  Dit 
zijn dus De Padstappers Geraardsbergen vzw, De 7mijl-stappers Moorsele en W.S.V. De Kampse Wandelaars.   
Alle clubs die een beloning krijgen worden individueel gecontacteerd.  De beloningen ontvangen de clubs in 2019.  
Het budget voor aankoop materiaal bij de federatie, kan gebruikt worden voor alle materialen te bestellen via het 
clubportaal. Dit kan niet gebruikt worden om de lidgelden of taxaties van de deelnemers te betalen. Promotie in de 
app is de promotie in de gratis app van Wandelsport Vlaanderen vzw.  Deze nieuwe app zal wellicht in voorjaar 2019 
klaar zijn.   

Proficiat aan de winnaars !  
 
 
 
 
 

Clubnr Clubnaam 
Aantal leden 
meer 

4386 Vreugdestappers Huldenberg 29 

5276 De Margriete Stappers vzw 28 

3450 Boerenkrijgstappers vzw 26 

3529 Op Stap Zwalm 25 

3010 Wsv Wetteren 24 

5526 't Wandel Voetje vzw 24 

2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 23 

5423 Watewystappers Tielt 23 

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 22 

1057 Vosbergstappers 20 

1062 De Gruun Zipkes 20 

3226 WJC Denderklokjes Lebbeke 20 

4300 Wsv Horizon Opwijk 20 

5177 Brugsche Globetrotters vzw 20 

5180 De Witsoone Stappers Krombeke 20 

5463 Levenslijnteam Damme vzw 20 

3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 19 

1478 Marching Team 11de Bataljon Genie 18 

3196 Wsv Land van Rhode vzw 18 

4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 18 

5137 
Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedel-
gem vzw 

18 

1012 Wsv Schelle vzw 17 

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 17 

2012 
Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt 
vzw 

17 

4001 De Leeuwerik Landen vzw 17 

5421 De Staense Stappers 17 

5534 Sportraad Lendelede 16 

1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 15 

1093 Wsv Ibis Puurs vzw 15 

2032 De Dommeltrippers Neerpelt 15 

3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 15 

3506 De Marchmannekes Waarschoot 15 



             

Nieuwjaarsvieringen 2019 

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

Let er op om bij de inschrijving te werken met het lidnummer van de persoon die je inschrijft.  Zo wordt dit dan ook 
bijgehouden in de ledenfiche van de betrokken persoon wanneer deze gevierd wordt/werd. Is er geen lidnummer 
vermeld, dan kan er geen koppeling gebeuren.  Duid ook het juiste “type” aan: gevierde (=wie gehuldigd zal worden); 
lid (=zowel voor bestuurslid, RBlid, gewoon lid); niet-lid (bv een partner van een gevierde die geen lid is).  Bij de 
gevierden duid je aan voor hoeveel km of hoeveel tochten ze gevierd worden.  

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.  

 


