
             

 

 

CLUBINFO 2018/02 
Voor clubbestuurders 

 
07 februari 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Een boordevolle clubinfo kan men deze wel noemen. Héél wat uitgebreide informatie om zeker eens rustig door te 
nemen met o.a verslag Raad van Bestuur WSVL vzw, opleiding clubportaal, Regionale vergaderingen, ledenactie, 
trefdag Trage Wegen en nog veel meer. 
 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur. 

Verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 12 december 2017: klik HIER 

 

Data en locaties regio vergaderingen voorjaar 2018. 
 

Graag herinneren wij u aan de data van onze komende regiovergaderingen. De vergadering start telkens om 19u. 
De uitnodiging volgt.  
 
Woensdag 28 februari: regiovergadering Antwerpen; APB Vormingscentrum, Smekenstraat 61 te 2390 Malle. 

 
Donderdag 1 maart : regiovergadering Limburg; OC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56  in 3560 Lummen 

 
Dinsdag 6 maart: regio vergadering Oost-Vlaanderen; Buurthuis ten Ede, Heusdensteenweg 6, 9230 Wetteren 

 
Donderdag 8 maart: regiovergadering Vlaams Brabant; Zaal Flandria, Steenhuffeldorp 54-56 in 1840 Steenhuffel 

 
Maandag 12 maart: regiovergadering West-Vlaanderen; zaal De Biekorf, Biekorfstraat 5 te 8850 Ardooie 

 

Bijbestelling Walking in Belgium 2018. 

Clubs kunnen nog altijd de kalender Walking in Belgium 2018 bijbestellen (6,50 euro/exemplaar).  Deze kan je 
verkopen op de tochten aan geïnteresseerden.  Wie de boeken bestelt via het clubportaal en naar de 
regiovergadering komt, kan vragen om ze daar op te halen. Zo bespaar je de portkosten.  

 

Pancarte lidkaarten 2018. 

We plaatsen op het clubportaal onder de rubriek ‘Downloads’ – ‘Logo’s en voorbeelden lidkaarten’ een pancarte 
met lidkaarten 2018 van diverse federaties.  Bij het inschrijven op wandeltochten krijgen enkel leden die lid zijn van 
deze federaties op de pancarte de ledenkorting.  Indien leden van andere clubs of federaties zich aanbieden met 
een lidkaart dan worden deze ingeschreven als niet-lid en betalen ze ook de deelnemersbijdrage als niet-lid. 

 

Bijscholing clubportaal. 

Daar er nog heel wat vragen zijn rond het clubportaal en in heel wat clubs wijzigingen zijn in het bestuur, is er de 
mogelijkheid om u in te schrijven voor een opleiding clubportaal. Deze opleiding is heel belangrijk voor nieuwe clubs, 
nieuwe secretarissen, nieuwe ledenverantwoordelijken, … 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/7427/2017-12-12-verslag-rvb


             

 

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

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

➢ Dinsdag 13/03/2018 van 14.00u tot 16.30u of van 19.30u tot 22.00 uur in Maldegem 
➢ Dinsdag 20/03/2018 van 14.00u tot 16.30u of van 19.30u tot 22.00 uur in Hasselt 

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

 

Lidkaartbrief voor (nieuwe) leden. 

Wie recent nieuwe leden heeft ingevoerd, zal merken dat er op de lidkaartbrief onderaan nu ook een veld “Pincode” 
staat en daaronder 5 cijfers.  Dit heeft te maken met de nieuwe webshop, maar is nu nog niet van toepassing.  Dit 
veld wordt binnenkort weer onzichtbaar gemaakt. Dus voorlopig hoef je hiermee geen rekening te houden.  

Op de lidkaartbrief staat er ook “datum aansluiting”.  Dit is de datum waarop de leden ingegeven zijn in het 
clubportaal. Voor mensen die reeds lang lid zijn, is dit de datum die in de oude databases van de 3 federaties stond.  
Indien de leden wensen dat dit aangepast wordt, kan u ons dit melden via leden@wandelsport.be. Vermeld duidelijk 
naam, lidnr en de juiste aansluitdatum.  

 

Online Wandelboekje.  

De nieuwe versie van het online Wandelboekje is te vinden via onze website.  Om op de meest algemene vragen te 
kunnen antwoorden, is er een handleiding opgemaakt.  Deze vindt u HIER.  Indien er hierover vragen zijn van leden 
kan u hen doorverwijzen naar het secretariaat of deze handleiding bezorgen.  

 

Ledenactie naar aanleiding van de WalkOn tochten. 

Zoals u in het recente Walking Magazine kon lezen zijn er dit jaar weer heel wat WalkOn wandelingen gepland.  Door 
de samenwerking met Vayamundo is dit een ideale manier om met onze wandelsport naar buiten te treden en ook 
veel niet-leden te bereiken.  Om mensen te motiveren om lid te worden, plannen we een ledenwervingsactie tijdens 
de WalkOn tochten.  Niet-leden die aan minstens drie tochten van het WalkOn criterium hebben deelgenomen, 
krijgen een gratis lidmaatschap aangeboden voor 2019.  Ze hebben de keuze om lid te worden bij een club die 
meewerkt aan het WalkOn criterium of federatielid te worden.  Voor de mensen die op die manier lid worden bij een 
club, moet er geen ledenbijdrage voor 2019 betaald worden door de club.   

De inschrijfkaarten van de niet-leden op de WalkOn-tochten worden door 2 federatievrijwilligers ingegeven in een 
database.  Op die manier wordt bijgehouden wie aan minstens 3 tochten deelneemt.  Na drie deelnames krijgt de 
betreffende persoon de vraag om lid te worden bij één van de clubs van het WalkOn criterium of bij de federatie. De 
administratie in het kader van ingave lid in het clubportaal wordt door het federatiesecretariaat gedaan en de club 
wordt op de hoogte gesteld.  Wie recht heeft op een gratis lidmaatschap wordt pas ingegeven in het clubportaal na 
3/10/2018. Zo is men lid voor de rest van 2018 en voor 2019.  Voor die leden moet de club geen ledenbijdrage 
betalen in 2019.  

 

 

Trefdag Trage Wegen.  

Welkom op de Trefdag Trage Wegen – Herzele, zaterdag 24 maart 2018 

Ontmoetingsdag voor liefhebbers van wandel- en fietspaden  

Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Trefdag. 
Bezoekers krijgen een blik achter de schermen van het aangekondigde decreet gemeentewegen: Vlaams 
parlementslid en initiatiefneemster Lies Jans geeft tekst en uitleg. Diverse lokale werkgroepen uit heel Vlaanderen 
en pleitbezorgers van trage wegen vertellen over hun ervaringen en gaan in dialoog. Doorheen de diverse info- en 
uitwisselingssessies staan de lokale verkiezingen en beleidsuitdagingen centraal.  

Het voormiddaggedeelte vindt plaats in de gemeentelijke basisschool De Kersentuin, op wandelafstand van het 
treinstation Herzele. In de namiddag loodst de werkgroep Trage Wegen Herzele het publiek langs veilige en 

mailto:leden@wandelsport.be
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/7423/handleiding-wandelboekje


             

natuurrijke paadjes, nieuwe doorsteekjes, uitgestrekte kouters, kasteeldreven en grenslandschappen. De Trefdag is 
een hartelijk ontmoetingsmoment voor liefhebbers van trage wegen én alle fervente wandelaars en fietsers. Surf 
naar www.tragewegen.be/trefdag voor meer info. Vragen? Neem contact op met Andy via 
andy.vandevyvere@tragewegen.be  of 09 / 331 59 20. 

 

 

Rubriek leden: 

We merken dat heel wat clubs al nieuwe leden hebben ingegeven en elk jaar zijn er mensen die hun lidmaatschap 
niet vernieuwen.  Dit kan diverse redenen hebben: geen zin meer om te wandelen, geen tijd meer, omwille van 
gezondheidsredenen, … Vroeger bleven mensen jarenlang lid van een vereniging of club en pas als ze nooit meer 
konden mee wandelen, stopten ze hun lidmaatschap. Tegenwoordig nemen mensen tijdelijke engagementen op. 
Zeker jongere mensen wisselen regelmatig van hobby, van lidmaatschap, …  Ze zijn een paar jaar lid, dan weer een 
tijdje niet, dan weer wel of ze veranderen van club.  Daarom is het interessant om de ex-ledenlijst eens ter hand te 
nemen.  In het clubportaal vind je 2 “soorten” ex-leden. De mensen met status actief en niet-betaald waren in 2017 
lid maar hebben hun bijdrage voor 2018 niet betaald.  De mensen met status niet-actief en niet-betaald waren in 
2016 lid maar hebben geen ledenbijdrage voor 2017 of 2018 betaald.  Je kan filteren in het clubportaal of niet-actief 
of op actief en niet-betaald en zo een excel van die leden exporteren.  Schrijf of email deze personen met de vraag 
om terug aan te sluiten of terug deel te nemen aan de wandelingen.  HIER vind je een voorbeeld van zo’n brief. Het 
is belangrijk dat je de brief aanpast naar jullie eigen situatie. Nodig hen uit voor jullie komende tocht, verwijs naar de 
gezellige sfeer in de club en vraag hen om terug lid te worden.  Vermeld ook duidelijk bij wie ze terecht kunnen om 
hun lidmaatschap te activeren.  Mensen die dus opnieuw lid worden (en in de laatste 2 jaar lid geweest zijn) moet je 
niet opnieuw ingeven in het clubportaal. Je controleert de gegevens en klikt op betaald.  Enkele velden zoals 
geboortedatum kan je zelf niet aanpassen. Daarvoor stuur je een email naar het secretariaat en zij passen dit voor 
u aan.  

 

Doneer je club en help de Rode Duivels! 

Via de Vlaamse Sportfederatie en Pleegzorg Vlaanderen kregen we volgende oproep door: 

       

Elke dag vinden bijna 10.000 kinderen een plek bij pleeggezinnen in België. Dat vinden we bij pleegzorg fantastisch. 
Maar voor heel wat kinderen met een moeilijke thuissituatie zijn we nog op zoek naar pleeggezinnen die hen kort, 
lang of af en toe een weekend kunnen opvangen. Samen met de Rode Duivels roepen we alle wandelclubs op om 
ons te helpen bij deze zoektocht! 

  

Zijn er in uw club wel gezinnen die nog een plekje vrij hebben en een kind in een kwetsbare situatie willen helpen. 
Daarom willen we jullie vragen of jullie wandelclub zou willen doneren aan pleegzorg. Pleegzorg Vlaanderen zullen 

mailto:andy.vandevyvere@tragewegen.be
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/7431/brief-leden-hernieuwing-lidmaatschap-2018


             

jullie dan een spandoek bezorgen om op een zichtbare plaats te hangen in de startzaal. Op die manier help je mee 
om nieuwe pleeggezinnen te vinden. Zij zorgen voor het spandoek, jullie hoeven enkel maar je ja-woord te geven.  

  

Heb je de oproep van de Rode Duivels gemist? Bekijk dan snel hun video! 

 https://vimeo.com/242542264  

   

Registreer je wandelclub! 

Wil jij je wandelclub omzetten in een goeie daad? Dan kan je je club registreren via https://goo.gl/VJ3bbr . Een 
spandoek meet 75cm op 220cm en bezorgen we je helemaal gratis. Wil je hem na korte of lange tijd weer inruilen? 
Dan zoeken wij een nieuw plekje voor hem uit.  

  

Heb je een Facebook-pagina van je club? Dan mag je het filmpje er zeker ook delen.  

Heb je nog vragen? Je vindt alle info over de campagne terug op 
www.pleegzorgvlaanderen.be/minidevils/doneerjeclub . Mailen kan ook via info@pleegzorgvlaanderen.be !  

 

Rubriek clubportaal: 

Enkele tips: Wil je de gegevens van de leden aanpassen in het clubportaal, dan kan je de meeste zaken zelf wijzigen,  
behalve de geboortedatum en grote wijzigingen in de familie- en voornaam.  Indien er wijzigingen zijn, kan u deze 
melden aan het secretariaat en zij passen het aan.   De gegevens van een lid mag je dus nooit overschrijven met de 
gegevens van een nieuw lid.  Als een persoon al in de ledenlijst voorkomt, mag je die niet opnieuw ingeven maar 
moet je de gegevens verbeteren.  Bij de ingave van de straat gebruik je het rolmenu. Je begint de straatnaam te 
typen, met erna het huisnr. Komt de straat en gemeente in het rolmenu voor dan selecteer je deze.  Komt de juiste 
gemeente niet tevoorschijn, dan blijf je verder typen met de postcode of naam gemeente tot dit tevoorschijn komt in 
het rolmenu.  

 

Oproep good practices “SPORT EN ARMOEDE”. 

Démos is op zoek naar sportaanbieders (zoals sportclubs) die zich inzetten voor mensen in armoede. Is jouw club 
hier zelf bij betrokken, of ken je iemand die zich hiervoor inzet? Neem dan zeker contact op met Démos. 

Démos is een kenniscentrum dat inzet op participatie van kansengroepen in cultuur, jeugd en sport. Démos legt in 
2018 een focus op het thema "sport en armoede". In een eerste fase brengt de nieuwe projectmedewerker in kaart 
waar sportaanbieders vandaag al inzetten op dit thema, en vooral ook hoe zij dit doen. 

Is jouw club hier zelf bij betrokken, of ken je iemand die zich inzet voor mensen in armoede? Lees dan zeker 
verder op de website van Démos. 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw. 

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

➢ Maandag 19/03/2018 

 

https://vimeo.com/242542264
https://goo.gl/VJ3bbr
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/minidevils/doneerjeclub
mailto:info@pleegzorgvlaanderen.be
http://demos.be/blog/oproep-good-practices-sport-en-armoede

