
             

 

 

CLUBINFO 2018/05 
Voor clubbestuurders 

 
08 mei 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
De zomer is reeds in het land. Goed weer om erop uit te trekken naar één van de vele wandelingen die deze dagen 
georganiseerd worden.  In deze clubinfo een variatie aan items.  
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur. 

Verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 13 maart 2018: klik hier  

 

Nieuwe verzekering: ‘Tijdelijke risico’s’ niet-leden  

Regelmatig krijgen we de vraag of niet-leden ook kunnen verzekerd worden wanneer ze bv meereizen met een bus, 
deelnemen aan een bbq of ledenfeest, deelnemen aan een niet-sportpromotionele activiteit als bv. fietsen,…  Niet-
leden zijn op dergelijke activiteiten NIET verzekerd binnen onze sportpolis.  De leden zijn wel verzekerd op deze 
activiteiten.  

Gezien sommige clubs het belangrijk vinden dat alle mensen die deelnemen aan clubactiviteiten ook van enige 
verzekering kunnen genieten, onderschreven we bij Arena een raampolis. Deze polis verzekert de niet-leden 
wanneer ze bv. deelnemen aan een busreis of buitenlandse uitstap, wanneer ze op jullie barbecue of ledenfeest 
aanwezig zijn, wanneer ze bv. deelnemen aan een fietstocht georganiseerd door jullie club,… 

Een aanvraagformulier voor de verzekering ‘Tijdelijke risico’s’ niet-leden vind je terug op het clubportaal, rubriek 
‘Downloads’ – ‘Verzekeringen’. Op het 1e blad dienen de clubgegevens ingevuld, de omschrijving van de activiteiten 
en onderaan vink je aan over welke te verzekeren sport-nevenactiviteit het gaat. Meestal zal dit wandelen zijn maar 
het kan ook bv. bergwandelen zijn bij een reis naar Oostenrijk, of fietsen of…. 

Op het tweede blad kan de premie door de club zelf berekend worden. Stel dat het gaat over een ééndagsorganisatie 
wandelen dan betaal je per niet-lid 0,25 euro (cat.1). Stel dat u op wandelreis gaat voor 10 dagen dan betaal je per 
niet-lid 1,24 euro. Om de premie te berekenen vermenigvuldig je het aantal te verzekeren niet-leden met de 
toepasselijke premie (bv. 10 leden à 0,25 euro/lid = 2,5 euro). 

Het ingevulde en ondertekende formulier dient rechtstreeks opgestuurd naar N.V. Arena, Nervierslaan 85 bus 2, 
1040 Brussel.  Het verschuldigde bedrag dient rechtstreeks aan N.V. Arena gestort op rekening BE64 2100 0568 
4252. 

 

Rubriek leden 

Meewerken aan een nationale of gemeentelijke actie is een kans om met de club naar buiten te komen en leden te 
werven.  Momenteel loopt de 10.000-stappen clash. Een actie waaraan veel gemeenten mee doen.  Onder ander 
de Burchtstappers Herzele, de Vreugdestappers Huldenberg, de Kreketrekkers Kortemark, de Rustige Bosstappers 
Jabbeke en wellicht nog andere clubs nemen op één of andere manier deel aan de 10.000-stappen clash.  Je kan 
als club je leden oproepen om zich te registreren en stappen te verzamelen.  Je kan als club een extra clubwandeling 
plannen om zo bijkomend stappen te verzamelen.  Misschien kan de samenwerking met de gemeente wel meer 
inhouden.  Overleg met hen of ze in de aankondigingen in het gemeenteblad of gemeentewebsite jullie club op één 
of andere manier willen vermelden. Of je organiseert wekelijks in de maand mei een wandeluurtje waarop iedereen 
die mee doet aan de 10.000-stappenclash welkom is. Je vraagt de gemeente of ze deze aankondiging opnemen in 
hun communicatie over de 10.000-stappenclash.  Wie deelneemt aan deze 10.000-stappenclash is geïnteresseerd 
in wandelen, dus is een potentieel lid.  Lijsten van wie zich registreerde zal de club niet krijgen van de gemeente, 
maar via andere werkwijzen kan je deze mensen proberen te bereiken (bv. een foldertje,…)   

https://images.wandelsportvlaanderen.be/201858132753214-2018-03-13-verslag-rvb.pdf


             

De GDPR: ondersteuning door Dynamoproject  

Dynamoproject biedt heel wat ondersteuning inzake de nieuwe GDPR regelgeving. Naast allerhande voorbeelden 
die je op hun site kan downloaden kan je nu ook maatbegeleiding aanvragen. Maak je gebruik van de tools van het 
Dynamo Project en wil je graag dat een expert feedback geeft op je ingevulde tools? Dat kan!  Je kan begeleiding 
aanvragen voor het nalezen van twee tools, namelijk  

• nalezen van het register gegevenswerking van je club (tool 3)   

• nalezen van de privacyverklaring van je club (tool 4) 
De begeleiding houdt in dat je via mail of telefoon gepersonaliseerde feedback krijgt op je register 
gegevenswerking en/of privacyverklaring.   

Het voorbeeld van gegevensregister die met de vorige clubinfo meegestuurd werd, is gebaseerd op het voorbeeld 
van Dynamoproject.  

 

Rubriek clubportaal: doorgeven tochten 2019 

Vorige week is de mailing verstuurd inzake de uitleg om de tochten te bevestigen.  Dit kan via het clubportaal rubriek 
‘Tochten’ vanaf 8 mei 2018.  Overloop uw tochten voor 11 juni en pas de gegevens aan voor 2019. Belangrijk is om 
op “bevestigen” te drukken.   

Nieuw dit jaar is dat in de kalender Walking in Belgium zowel de inschrijfprijs leden als inschrijfprijs niet-leden 
gepubliceerd wordt.   
In enkele regio’s gaan meer en meer stemmen op om het verschil van inschrijfgeld tussen leden en niet-leden 
groter te maken, dit om onrechtstreeks niet-leden gemakkelijker te stimuleren om de overstap te zetten naar een 
lidmaatschap in een club.  
Ook het inschrijfgeld wordt meer en meer in vraag gesteld. De clubs zijn vrij om te bepalen hoe hoog het 
inschrijfgeld is; de enige verplichting die de federatie oplegt, is dat er minimum 0,40 eurocent korting (meer mag 
uiteraard ook) gegeven moet worden aan leden. Als club kunnen jullie het inschrijfgeld zelf invullen bij bevestiging 
van jullie tochten op het clubportaal.  

 

Viering clubbestuurders op de Wandelbeurs 

Tijdens de Wandelbeurs op 29 september 2018 worden club- en federatiebestuurders 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 op zaterdag 29 september vanaf 18.00 uur, volgend 
op het sluitingsuur van de beurs. 

U kan nog 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’.  Wil je nog een aanpassing doen aan je 
inschrijving dan kan je bij je eerder inschrijving klikken op Bijwerken.  Daar kan je namen toevoegen.   

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’.  

 

Elektronisch scannen 

Belangrijk is om de avond voor de tocht de software nog eens op te starten om de ledendatabase te verversen.  
Start daarna ook eens op zonder internettoegang, dit is de manier waarop je in de startzaal zal werken.  

Wie met de bus naar een wandeltocht gaat, werkt met een buslijst voor de inschrijving. Het is dus niet meer nodig 
dat alle wandelaars nog eens langs de inschrijftafel en scanning komen.  Vertel dit ook op de bus zodat iedereen op 
de hoogte is.  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag 
➢ Vrijdag 11 mei 2018: brugdag “Hemelvaartsdag” 
➢ Maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag 
➢ Maandag 25 juni 2018: personeelsvergadering 


