
             

 

 

CLUBINFO 2018/03 A 
Voor clubbestuurders 

 
02 maart 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Allereerst zeggen we “Dank je wel “aan jullie, bestuurders en trekkers van een wandelclub.   
Dank je wel  voor de inzet,  

voor het uitdenken van parcours,  
voor het uitpijlen in weer en wind,  
om de talloze aanvragen en goedkeuringen in orde te brengen,  
voor het klaarzetten en opruimen van startzalen en rustposten,  
om het geduldig blijven bij een zoveelste (overdreven) opmerking van een wandelaar,  
om het volgen van bijscholingen en zo op de hoogte te zijn van alle regelgevingen en veranderingen, 
voor de organisatie van clubactiviteiten en clubreizen, 
voor het informeren van leden en niet-leden, 
om het aanwezig zijn op regiovergaderingen, 
om het doorgeven van opbouwende opmerkingen om onze federatie verder uit te bouwen, 
voor het geduld wanneer bepaalde zaken pas traag ingang vinden in de totale werking van de federatie 
voor de flexibiliteit als andere dingen heel snel doorgevoerd worden 

Dank je wel vrijwilliger! 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur. 

Verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 16 januari 2018: klik HIER 

 

Aandacht inzake de verzekering  

Twee aandachtspunten ivm de verzekering: 

Let erop dat het medisch attest en het eerste deel van het formulier samen ingediend worden.  Soms krijgen we 
aangiftes binnen via de club, zonder medisch attest, omdat dit medisch attest meegegeven werd met het slachtoffer.  
Het medisch attest volgt dan niet, of pas weken later. Of het attest wordt rechtstreeks naar Arena gestuurd, waardoor 
het dan zoeken is om te vinden bij welke aangifte dit hoort.  Geef het volledige formulier mee met het slachtoffer.  
Het is hun verantwoordelijkheid dat dit ingediend wordt bij Wandelsport Vlaanderen vzw.   

We horen af en toe van leden dat ze wachten om het ongevalsformulier op te sturen tot ze alle facturen en onkosten 
van dokter, ziekenhuis, kine gekregen hebben.  Zo is er vaak een lange periode tussen het ongeval en de indiening 
van het dossier. Het is heel belangrijk dat men het ongevalsformulier zo vlug mogelijk indient na het ongeval.  Dit 
mag opgestuurd worden naar het secretariaat of ingescand naar verzekeringen@wandelsport.be Op die manier 
wordt een dossier geopend bij de verzekeraar en krijgt men een dossiernummer.  De bewijsstukken van onkosten 
mogen later ingediend worden.  Willen jullie de leden die een ongeval hebben daarop attent maken.  

 

Nieuwe regelgeving rond de privacy of de GDPR 

Dynamoproject organiseert opnieuw 10 bijscholingen rond deze regelgeving.  Het is een aanrader om hier aan deel 
te nemen.  Inschrijven is via Dynamoproject en kan via volgende link: https://www.dynamoproject.be/nieuws/is-je-
club-klaar-voor-de-gdpr-binnenkort-nieuwe-bijscholingen-over-de-nieuwe-privacywetgeving  

Tijdens een bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je sportclub. Geen gegoochel 
met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een 8-stappenplan en tools op maat van je 
sportclub. 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/7627/2018-01-16-verslag-rvb
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
https://www.dynamoproject.be/nieuws/is-je-club-klaar-voor-de-gdpr-binnenkort-nieuwe-bijscholingen-over-de-nieuwe-privacywetgeving
https://www.dynamoproject.be/nieuws/is-je-club-klaar-voor-de-gdpr-binnenkort-nieuwe-bijscholingen-over-de-nieuwe-privacywetgeving


             

   De bijscholingen vinden plaats op volgende data en locaties: 

Provincie Datum Uur Gemeente Inschrijven 

Antwerpen 5/03/2018 19u30 - 
22u30 

Schelle Klik hier  

Vlaams-
Brabant 

12/03/2018 20u00 - 
23u00 

Oud-
Heverlee 

Klik hier  

Oost-
Vlaanderen 

16/04/2018 19u00 - 
22u00 

Ronse Klik hier  

Antwerpen 18/04/2018 19u00 - 
22u00 

Herentals Klik hier  

Oost-
Vlaanderen 

19/04/2018 19u00 - 
22u00 

Beveren Klik hier  

West-
Vlaanderen 

20/04/2018 19u00 - 
22u00 

Oostende Klik hier  

Vlaams-
Brabant 

23/04/2018 19u00 - 
22u00 

Vilvoorde Klik hier  

Oost-
Vlaanderen 

25/04/2018 19u00 - 
22u00 

Gent Klik hier  

Limburg 26/04/2018 19u00 - 
22u00 

Heusden-
Zolder 

Klik hier  

West-
Vlaanderen 

28/04/2018 19u - 
22u 

Torhout Kan 
binnenkort 

Bovenstaande bijscholingen zijn voor alle sportclubs toegankelijk.  In sommige gemeentes organiseert de sportraad 
zelf dergelijke bijscholing, die dan alleen open staat voor de sportclubs van die gemeente.  Informeer je bij je eigen 
sportraad.  

Op de website van het Dynamo Project werd de handleiding "GDPR op maat van je sportclub" met 6 bijhorende 
tools recent gelanceerd. Na inloggen kan je de documenten onmiddellijk downloaden. De handleiding en tools 
helpen de sportclub om zich in regel te stellen met de nieuwe wetgeving. Je kan dus meteen aan de slag!  Vanuit 
Wandelsport Vlaanderen vzw maken we nog een voorbeeld van een register gegevensverwerking concreet voor 
onze clubs toegepast.  (ter beschikking in maart – april) Let wel, dit zal een voorbeeld zijn, geen afgewerkt 
document.   

 

 

 

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-schelle-05032018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-oud-heverlee-12032018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-ronse-16042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-herentals-18042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-beveren-19042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-oostende-20042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-vilvoorde-23042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-gent-25042018
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-heusden-zolder-26042018
https://www.dynamoproject.be/document/001-handleiding-gdpr-op-maat-van-je-sportclub
https://www.dynamoproject.be/document/002-tools-gdpr-op-maat-van-je-sportclub
https://www.dynamoproject.be/document/002-tools-gdpr-op-maat-van-je-sportclub


             

 

Hoe schrijven we kinderen -12 jaar in en scannen we ze op onze 
wandeltochten? 

Indien er bij de wandeltochten in de wandelkalender Walking in Belgium het icoontje staat dat kinderen -12 jaar 
gratis mogen wandelen, dan moet de club zich daaraan houden en deze kinderen effectief ook gratis laten 
wandelen. Inschrijving is echter verplicht (bij gewone inschrijving moeten de kinderen -12 jaar een 
inschrijvingskaart ontvangen en bij elektronische inschrijving moeten zij een inschrijvingskaart ontvangen en 
gescand worden). Dit is noodzakelijk voor de verzekering, indien er een ongeval zou gebeuren. 
De club dient voor deze kinderen taxatie te betalen aan de federatie, ook al wandelen ze gratis. 
 

Nieuwe lijsten FFBMP en VGDS voor het elektronisch scannen. 

De nieuwe lijsten van FFBMP en VGDS zijn up to date gemaakt. U kan deze aangepaste lijsten voor het 
elektronisch scannen terugvinden op ons clubportaal onder downloads → elektronisch scannen. 

 

Rubriek leden: 

In de vorige clubinfo gaven we de tip om eens stil te staan bij de ledengroep.  Eigenlijk zijn de huidige leden de beste 
ambassadeurs van de club.  Leden die graag wandelen, zich goed voelen bij uw club, zullen dit ook uitdragen. Ze 
zullen hierover vertellen aan vrienden, familie en zo anderen warm maken voor het wandelen.   

Via een eenvoudig beloningssysteem kan je de leden hier extra in stimuleren.  Onder andere W.S.V. Milieu 2000 
Lommel beloont de leden die een nieuw lid aanbrengen voor de club.  Zowel het nieuwe lid als de persoon die het 
lid aanbrengt, krijgt een kleine attentie.  Er zullen wellicht nog andere clubs zijn die dit systeem toepassen en wie dit 
nog niet deed, denk er eens over na.  

 

Wandelsport Vlaanderen Challenges! 

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een gratis kalender uitgebracht met langeafstandswandelingen. De Wandelsport 
Vlaanderen Challenges. 

Hiermee willen we meer aandacht geven aan de langeafstandswandelingen. Deze gedrukte versie van de kalender 
is verkrijgbaar op interne- en externe events. Online is de kalender beschikbaar op de website van Wandelsport 
Vlaanderen vzw.  Maandelijks zal er ook een facebookpost zijn met de Challenges van die maand en kansen om 
een gedrukt exemplaar te winnen. 

 

Wat houdt het in? 

Voor iedereen die houdt van een uitdaging en de eigen grenzen wil opzoeken, hebben we alle lange afstanden 
gebundeld in een handige kalender. Alle wandelingen binnen de Wandelsport Vlaanderen Challenges hebben 
minstens een afstand van 42 km, waarvan enkele zelfs een afstand boven de 100 km.  In totaal organiseren onze 
clubs samen een honderdvijftigtal langeafstandswandelingen per jaar.  Een mooi aanbod om de 
langeafstandswandelaar aan zijn trekken te laten komen.  

 

Klik hier om naar de website te gaan en een gratis versie te downloaden. 

Meer info: kevin.vleminx@wandelsport.be  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw. 

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

➢ Maandag 19 maart 2018: personeelsvergadering  
➢ Maandag 2 april 2018: 2e Paasdag 
➢ Dinsdag 17 april 2018: teambuilding 
➢ Maandag 30 april 2018: brugdag “Dag van de Arbeid” 

Om de banden tussen de collega’s uit Hasselt en Maldegem en de leden van de Raad van Bestuur wat te 
versterken houden we een Teambuildingsdag op dinsdag 17 april 2018. 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelkalender/7508/challenges
mailto:kevin.vleminx@wandelsport.be

