
             

 

 

CLUBINFO 2018/04 
Voor clubbestuurders 

 
13 april 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Onze Algemene Vergadering WSVL vzw is reeds achter de rug. De goedgekeurde statuten en andere belangrijke 
documenten kan u verder vinden in deze clubinfo. Het HR zal ook in papierversie naar alle contactpersonen van de 
clubs verzonden worden tegen eind april. 
Wij wensen jullie een mooi en zonnig wandelweekend toe. 
Veel leesplezier! 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

Wandelfeest op de Wandelbeurs met huldiging clubbestuurders  

Zoals in de vorige Clubinfo gemeld, worden club- en federatiebestuurders op 29 september 2018, n.a.v. de 
Wandelbeurs, gevierd voor hun inzet voor de wandelsport.  

Ook de partners van de gevierde bestuurders en overige clubbestuurders zijn welkom op de huldiging en receptie 
die doorgaat in de Nekkerhal in Mechelen en dit vanaf 18.00 uur, volgend op het sluitingsuur van de beurs. 

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, kunnen de clubs tot uiterlijk 21 mei 2018 de te vieren clubbestuurders, 
hun partners en alle bestuurders die op het feest willen aanwezig zijn, doorgeven via het clubportaal rubriek 
‘Evenementen’. 

Bij de te vieren bestuurders dient bij ‘type’ altijd ‘gevierde’ ingevuld te worden en in de laatste kolom het aantal 
dienstjaren.  Indien de gevierde niet aanwezig kan/wil zijn, dient het vinkje bij ‘aanwezig’ uitgevinkt.  Voor niet-
aanwezige te huldigen clubbestuurders wordt ook een aandenken voorzien. De overige aanwezigen dienen 
ingegeven als ‘lid’ of ‘niet-lid’.  

We hopen heel veel wandelliefhebbers te mogen verwelkomen op de receptie met huldiging. 

 

Verslag algemene vergadering voorjaar 2018, nieuwe statuten en 
huishoudelijk reglement, enz… 

Op 31 maart was er onze algemene vergadering WSVL vzw.  Het verslag, de nieuwe goedgekeurde statuten, HR en 
andere relevante bijlagen zijn te vinden op het clubportaal rubriek ‘Downloads’ – ‘Algemene vergadering’ ‘ of Statuten 
en huishoudelijk reglement’. Deze zijn ook bezorgd aan de griffie van de rechtbank van koophandel om in het 
Belgisch Staatsblad te laten publiceren.  In de regiovergaderingen werden de aanpassingen in het huishoudelijk 
reglement toegelicht. Het HR zal ook in papierversie naar alle contactpersonen van de clubs verzonden worden 
tegen eind april. 

Klik HIER om alle documenten te lezen via de link naar onze website.  

 

Rubriek leden 

Heel wat clubs organiseren ‘Wandeluurtjes’, vaak i.s.m. de sportdienst van de gemeente. Doel van deze 
Wandeluurtjes is mensen kennis te laten maken met wandelen, met gezond bewegen,…  Indien er in uw gemeente 
nog geen wandeluurtjes georganiseerd worden, pols eens bij de sportdienst en vraag goedkeuring om deze te 
organiseren en vraag hen deze te communiceren via hun kanalen zoals infoborden, website van de gemeente,…  U 
hoeft voor dergelijke wandeluurtjes zeker geen grootse voorbereidingen voor te treffen, het volstaat een parcours te 
maken dat zelfs niet hoeft uitgepijld te worden. U gaat met een groep wandelaars dit parcours volgen. Gezien u 
organisator bent, kent u de knepen van het vak. Zorg ervoor dat dit parcours aantrekkelijk is, maar maak dit niet te 
lang zodat het traject voor iedereen haalbaar is.  Na terugkomst kan je een drankje aanbieden aan de deelnemers. 

De wandeluurtjes dienen niet vooraf gemeld aan de federatie en er hoeft voor de deelnemers aan de Wandeluurtjes 
géén deelnemersbijdrage betaald te worden.  Zorg wel voor een lijst van de deelnemers, want je weet maar nooit 
dat er zich iets voordoet op de wandeling. De deelnemerslijst moet kunnen voorgelegd worden bij gebeurlijk ongeval.    

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/contact/5257/beleid


             

Als club kan je hier ook leden mee werven.  Zo kan je bv. zelf beslissen dat mensen 2 of 3 keer gratis mogen 
deelnemen aan de Wandeluurtjes en dat ze nadien een beslissing moeten nemen om aan te sluiten ofwel dat ze niet 
meer kunnen meestappen. Geef de wandelaars een flyer van jullie club mee en informeer hen over de vele voordelen 
van aansluiting zoals verzekering, ook bij individuele wandelingen, geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het 
lidgeld via de mutualiteiten, clubtijdschrift, mogelijkheid om mee te gaan met wandelreizen, clubreizen,…  

 

Sportdatabank Sport Vlaanderen 

Als sportfederatie zijn we verplicht de clubgegevens door te geven aan Sport Vlaanderen waarop deze hiervan 
melding maken in de Sportdatabank van Sport Vlaanderen. https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-
sportorganisatie/  Elke club krijgt hiervoor een ID-nummer. Dit nummer bestaat uit een resem getallen en cijfers 
(voorbeeld: BA378304-7747-4EC8-B4Q9-75EO5D50D8D4). Dit nummer is opgenomen in de clubfiche die op ons 
clubportaal staat. 
 
Elke wijziging van bv. contactgegevens, clubnaam, statuut,… dient doorgegeven aan Sport Vlaanderen.  Je kan 
ook het logo van de club doorgeven. Dit oogt mooi in de databank maar verhoogt ook de herkenning van de club. 
Wijzigingen kunnen doorgegeven via  sportdb@sport.vlaanderen of via het contactformulier dat op de website van 
de sportdatabank ter beschikking is. 
 
We vragen aan elke club om de gegevens op de sportdatabank te controleren. Mochten er foutieve gegevens 
opgenomen zijn in deze databank, dan vragen wij u deze te melden aan Sport Vlaanderen. U kan dit eenvoudig 
doen via de detailpagina van de sportclub waar je onderaan een knop ‘Meld foutieve of ontbrekende gegevens’ 
vind. 
 
 

Viering clubs 

We herinneren hier aan de werkwijze inzake de viering van een jubileum van een club. Clubs die vijf jaar bestaan 
(of een veelvoud ervan) kunnen een aandenken vanuit de federatie krijgen. De uitreiking ervan gebeurt op aanvraag 
van de club op de eigen viering.  Van vieringen waarop de federatie aanwezig is, kan een foto verschijnen in het 
federatie tijdschrift Walking Magazine.  De club stuurt hiervan een foto naar walkingmagazine@wandelsport.be . Let 
wel op dat de foto van goede kwaliteit is, ongeveer 1MB is vereist. Vermeld ook duidelijk van welke club dit is, datum 
van de viering en wie op de foto staat.   

 

Rubriek clubportaal 

In de handleiding clubportaal zijn er enkele kleine aanpassingen toegevoegd die betrekking hebben tot het 
elektronisch scannen. U kan onze aangepaste versie downloaden in ons clubportaal → andere → downloads → 
clubondersteuning. 

 

Herinnering bijscholing elektronisch inschrijven 

Er is nog plaats voor de opleiding rond elektronisch scannen in Hasselt op dinsdag 24 april 2018.  

De sessies gaan door in het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw, Bedrijfsstraat 10 te 3500 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.  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Dinsdag 17 april 2018: teambuilding 
➢ Maandag 30 april 2018: brugdag “Dag van de Arbeid” 
➢ Dinsdag 1 mei 2018: Dag van de Arbeid 
➢ Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag 
➢ Vrijdag 11 mei 2018: brugdag “Hemelvaartsdag” 
➢ Maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag 
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