
             

 

 

CLUBINFO 2018/12 A 
Voor clubbestuurders 

 
11 december 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Het einde van 2018 is bijna in zicht. Alle clubs zijn volop bezig met hun jaarprogramma voor 2019. Vergeet zeker 
niet om onze regionale wandeldagen, Vlaanderen Wandelt en onze eigen Wandelbeurs WSVL vzw mee op te nemen 
in jullie planning. Dit is al onze voorlaatste clubinfo voor dit jaar. In onze laatste clubinfo 2018 zullen wij alle belang-
rijke data in 2019 aan jullie meegeven. 
Veel leesplezier. 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

De verslagen Raad van Bestuur WSVL vzw van 18 september 2018 en 16 oktober 2018 vinden jullie in bijlage. 

 

Ter herinnering: indienen formulier voor verzekering clubmateriaal en om-
nium voertuigen 2019 clubbestuurders  

Elke club is vrij om in te tekenen voor de verzekering clubmateriaal opgeslagen bij derden.  De club kan ook voor 
hun bestuurders/medewerkers een ‘Polis Omnium Voertuigen Dienstopdrachten’ afsluiten.  Beide zaken kwamen 
aan bod in vorige clubinfo.  Doe uw aanvraag zeker voor 12 december 2018.  
(via mail naar verzekeringen@wandelsport.be) 
 
 

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.  
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Nieuwe adressen naar aanleiding van de gemeentefusies op 1/1/2019 

Op 1 januari gaan enkele fusies tussen gemeentes in voege.  Voor sommigen verandert er weinig, anderen krijgen 
zelfs een nieuwe straatnaam naar aanleiding van deze fusie.   
De Post stuurt nog 3 maanden de post door naar het juiste adres, dus hierdoor is er wat marge om alles in orde te 
krijgen.   
In het clubportaal vul je het adres aan door het keuzemenu te gebruiken.  De nieuwe gemeentes en straatnamen 
zitten nu nog niet in dat keuzemenu, dus je hoeft nu nog niets aan te passen.  Wanneer precies dit het geval zal 
zijn, weten we nog niet.  We houden u op de hoogte.  Hebt u nieuwe leden in januari, geef dan nog het oude adres 
door via het keuzemenu.  
Op de lidkaarten staat nu nog de oude gemeente en straatnaam.  Die lidkaart kan verder gebruikt worden, want 
voor de inschrijving/scanning is het de barcode en lidnummer die van tel zijn.  Vraagt een lid toch uitdrukkelijk om 
het nieuwe adres op de lidkaart, dan kan je deze opnieuw afdrukken.   
In ons tijdschrift Walking Magazine van februari vragen we ook aan de leden wiens adres wijzigt, om dit te melden 
aan de club.  De leden die een ongevalsdossier hebben lopen, worden ook gevraagd om hun nieuwe adres te mel-
den aan de verzekeraar.   
 

Herinnering 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.  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

Van maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019  
  

 

 


