
             

 

 

CLUBINFO 2018/03 B 
Voor clubbestuurders 

 
30 maart 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Het Paasweekend staat voor de deur. Een verlengd weekend om heerlijke wandelingen te maken en te genieten 
van familie en vrienden om je heen.  
Vanuit het secretariaat WSVL vzw geven we jullie nog graag even extra leesstof mee, wat niet onbelangrijk is voor 
uw club en clubleden. 
 
Voor alle leden met de functies voorzitter, secretaris, penningmeester, ondervoorzitter, bestuurder of contactpersoon 
die nog steeds op niet-betaald staan, is dit de laatste clubinfo die jullie ontvangen. 
 
Fijne Paasdagen. 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 13 februari 2018: klik HIER 

 

Herinnering Vlaanderen Wandelt  

Op zondag 29 april 2018 gaat de Vlaanderen Wandelt door in Brakel en Brasschaat.  
 
Graag een belangrijke herinnering voor clubs die met de bus afreizen om deel te nemen aan Vlaanderen Wandelt.   
De verantwoordelijke van de club dient een scanningslijst van de meereizende leden bij zich te hebben. Deze lijst 
kan aangemaakt worden via het clubportaal ‘Algemeen’ – ‘Leden lijsten’. 
Lijst dient bij aankomst afgegeven te worden aan de coördinator in ruil voor pakket 
inschrijvingskaarten/aandenken.  
Dit voor het vlotte verloop van de scanning in goede banen te leiden. 
  

Wijziging inzake duur lidmaatschap 

Momenteel zijn de huidige lidkaarten geldig tot 28/02/2019.  In de toekomst willen we dit wijzigen naar einddatum 31 
december.  Het systeem voor dit jaar blijft bestaan.  We kunnen niet zomaar de geldigheidsduur van de lidkaarten 
voor 2018 aanpassen. Voor de lidkaart van 2019 wordt het nieuwe systeem wel toegepast.  

In concreto: de lidkaart 2018 is geldig tot 28/02/2019.  De lidkaart 2019 zal geldig zijn tot 31/12/2019.  Nieuwe leden 
voor 2019 kunnen dus in het clubportaal ingevoerd worden van 3/10/2018 (als clubportaal terug open staat na de 
ledenafsluiting) en deze mensen zijn dan lid tot 31/12/2019.  Voor de volgende jaren is dezelfde redenering.  Vanaf 
ongeveer 3/10/2019 kan je leden hernieuwen of toevoegen voor 2020 en deze zijn dan lid tot 31/12/2020.  Wie tegen 
31/12/2019 niet hernieuwd heeft, is dan géén lid meer.  

 

Huldiging bestuurders op onze Wandelbeurs WSVL vzw 

Op 29 en 30 september 2018 gaat onze allereerste Wandelbeurs WSVL vzw door in de Nekkerhal in Mechelen. 

Naar aanleiding van dit evenement willen we heel graag onze clubbestuurders in de bloemetjes zetten. 

Leden die momenteel een functie binnen uw clubbestuur uitoefenen en die dit reeds voor 5, 10, 15, 20, 25,… jaar 
doen, willen we vieren als erkenning voor hun inzet op zaterdag 29/09/2018 na sluitingsuur van de beurs.  Elke 
gevierde bestuurder, elk lid van de regionale bestuurskern, die een bijzonder staat van dienst heeft, net als elk lid 
van de raad van bestuur die een veelvoud van 5 jaar in dienst is van de wandelsport, ontvangt een 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/7735/2018-02-13-verslag-rvb


             

waarderingsgeschenk. We willen hier een echt feest van maken en hopen heel veel clubbestuurders te kunnen 
vieren.   

We denken hierbij aan de aanwezigheid van een aantal prominenten, die waardevolle toespraken zullen houden.  
Ook partners van de federatie en standhouders zullen aanwezig zijn.  Kortom, een avond van de wandelsport.  

Binnenkort ontvangt elke clubsecretaris een email van ons secretariaat met de vraag om de namen van de mensen 
die binnen jullie bestuur 5, 10, 15,… jaar bestuurder zijn, door te geven via het clubportaal rubriek ‘Evenementen’.   

We willen alle namen van de te huldigen clubbestuurders uiterlijk tegen 1 mei 2018 binnen hebben. Ook de partners 
van de te huldigen clubbestuurders zullen worden uitgenodigd voor de receptie. Alle bestuurders worden door 
Wandelsport Vlaanderen vzw in een later stadium persoonlijk uitgenodigd.   

Meer info ontvangt de clubsecretaris via email uiterlijk tegen 6 april e.k. 

 

Verslagen Regiovergaderingen voorjaar 2018 

Eind februari/begin maart was er in elke regio een regiovergadering waarop elke club werd uitgenodigd.  Van elk 
deze regiovergaderingen werd een verslag opgemaakt.  Alle verslagen zijn te lezen op het clubportaal rubriek 
‘Downloads’ – ‘Regiovergaderingen’. 

 

Algemene mutualiteitsattesten 

Vanaf 2018 wordt gewerkt met algemene mutualiteitsattesten. Via het clubportaal kan de club dergelijk attest 
afprinten, verder invullen en bezorgen aan het lid.  Alleen blijken er problemen te zijn bij HRRail, de mutualiteit van 
werknemers van de NMBS, zij het dan ook niet bij alle afdelingen.  In Brugge bv. wordt geen probleem gemaakt van 
dit algemene attest, in Hasselt en Brussel dan weer wel. 

We stellen voor dat, indien een algemeen attest niet wordt aanvaard door HRRail, u het lid zelf een attest aan u laat 
bezorgen waarop u dit invult, ondertekent en terug bezorgt aan het lid, dit in afwachting van een goedkeuring van 
alle afdelingen van HRRail. 

 

Bijscholing elektronisch inschrijven 

Daar er nog heel wat vragen zijn rond het elektronisch scannen, is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor een 
opleiding rond elektronisch scannen. 

De sessies gaan door in het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw te Hasselt op: 

➢ Dinsdag 24/04/2018 van 14.00u tot 16.00 uur OF van 19.00u tot 21.00 uur 

Inschrijven kan via het clubportaal → 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏.  

 

Ongevalsformulieren Wandelsport Vlaanderen vzw 

Zoals jullie reeds weten kan u onze Nederlands- en Franstalige ongevalsformulieren downloaden uit ons clubportaal. 
Clubportaal → Andere → Downloads → Verzekeringen. Vanaf heden hebben wij daar ook de Nederlandstalige 
ongevalsformulieren met een Engels of Duits geneeskundig getuigschrift aan toegevoegd. Deze zijn steeds handig 
als u op buitenlandse reizen gaat. De arts kan zo’n geneeskundig getuigschrift gemakkelijker invullen. 
 
  

Elektronisch scannen - medewerkers 

Er zijn nog een aantal clubs die hun medewerkers vergeten te scannen op hun tochten. Mogen wij u eraan herinneren 
deze te scannen. Deze worden mee opgenomen in het eindresultaat, maar worden niet gefactureerd aan de club. 
Enkel de scans van die dag zelf (tocht) worden verwerkt. De dag nadien kunnen de scans van de medewerkers niet 
meer toegevoegd worden aan de lijst. Deze worden dan toegevoegd aan de foutieve scans. 
 
De clubs die nog met de manuele werking de deelnemers doorgeven via het clubportaal, dienen ook de medewerkers 
in te geven. 
 

 

 



             

IVV-stempel 

Mogen wij jullie er nogmaals attent op maken om de juiste IVV-nummer te gebruiken en erop te letten dat het jaartal 
juist staat op 2018 ipv 8102. Jullie kunnen het IVV-nummer voor jullie tochten vinden op ons clubportaal → andere 
→ downloads → IVV 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ 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. 

 

 

 


