
             

 

 

CLUBINFO 2018/06 B 
Voor clubbestuurders 

 
27 juni 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Voor vele wandelaars is de verlofperiode misschien reeds begonnen, voor anderen is het nog even afwachten of 
kort in het verschiet. Mocht u niet naar het buitenland gaan, weet dan dat België zeer mooie plaatsen heeft om te 
wandelen en te genieten. 
Veel leesplezier tussen de voetbalmatchen door en goed supporteren voor onze Rode Duivels. 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 15 mei 2018: klik hier 

 

Viering clubbestuurders 29 september  

We hebben reeds 406 namen doorgekregen van personen die gevierd zullen worden op zaterdagavond 29 
september in de Nekkerhal in Mechelen.  Daarnaast zijn heel wat collega-bestuurders van deze gevierden 
ingeschreven.   

Misschien zijn er nog mensen die in aanmerking komen om gevierd te worden als clubbestuurder en heb je deze 
nog niet kunnen doorgeven. Daarom zetten we dit evenement tijdelijk terug open.  Je kan je inschrijving controleren 
of aanvullen.  Klik daarvoor bij uw inschrijving van het evenement op “Bijwerken”. Dan zie je wat reeds doorgegeven 
is en kan je het aanpassen of aanvullen.  

Clubs die geen gevierden hebben in hun bestuur, kunnen ook inschrijven voor deze receptie met maximum 2 
personen.  

De clubs geven de gevierden en aanwezigen van hun clubbestuur door via het clubportaal.  Sommige personen zijn 
ook al 10 of 20 jaar regiobestuurder of lid raad van bestuur.  Deze gegevens worden door het regiobestuur zelf 
verzameld en doorgemaild aan het secretariaat.  Enkele regiobesturen hebben dit al bezorgd, andere nog niet.   

 

Aandacht voor de voedselveiligheid  

De kerntaak van de wandelclubs is wandelingen organiseren.  Tijdens die wandelingen worden vaak allerhande 
voedingsmiddelen te koop aangeboden, gaande van belegde broodjes, gebak tot soms zelfs volledige maaltijden.  
Weet dat er vele vereisten zijn als je voedingsmiddelen wil aanbieden, zeker vereisten in het kader van de hygiëne 
en voedselveiligheid.  Denk daar aan en stel u als club in orde.  Bewaar de producten op de juiste manier en juiste 
temperatuur.  Een koeltoog, frigo, handschoenen voor mensen die de voeding bereiden, … zijn noodzakelijke dingen. 
Jullie zijn als club daar zelf verantwoordelijk voor.   

 

Nieuwe clubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw  

Wandelsport Vlaanderen vzw heet de nieuw aangesloten clubs van harte welkom bij onze federatie. 

1492 De Markstappers (Merksplas) 

3542 WC De Lochtingterters (Bottelare/Merelbeke) 

 

 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/8990/2018-05-15-verslag-rvb


             

Aanpassing huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is op 2 punten aangepast.   

In het kader van de GDPR regelgeving is een hoofdstuk opgenomen rond privacy en de afspraken rond verwerken 
ledengegevens door de clubs en door de federatie.  Op die manier is elke club op de hoogte en hoeven er geen 
aparte verwerkersovereenkomsten opgemaakt worden.   
Deze afspraken zijn verwerkt in een bijkomend hoofdstuk 7.5. Bijzondere aandacht in kader van de privacy.   
Daarnaast is in punt 7.1. ook toegevoegd dat de club met het clubportaal moet werken voor de leden en tochten 
administratie.  Dit ook met de bedoeling dat alle persoonsgegevens rond leden op eenzelfde manier worden 
doorgegeven.   

Een tweede aanvulling in het huishoudelijk reglement is in punt 7.2. aansluitingsprocedure nieuwe club.  Daar is 
toegevoegd dat een nieuwe club verplicht is om elektronisch in te schrijven.  

Het aangepaste huishoudelijk reglement komt op de website en het clubportaal.  

 

Rubriek leden  

In de clubinfo van november 2017 hadden we een uitgebreid item rond de ledenactie.  We herhalen de belangrijkste 
zaken hieronder.  

Clubs die een stijging hebben in hun ledenaantal willen we belonen.  We vergelijken het ledenaantal op 30/9/2017 
met dat van 30/9/2018.  Vanaf een stijging van 15 leden kan men als club al een beloning of incentive krijgen.  Wat 
dit is, zie je in de tabel hieronder.   

Aantal leden meer 
(absolute getallen) 

Incentive of beloning 

15-29 • extra promotie wandeltocht in app: 1 wandeltocht 

30-39 • extra promotie wandeltocht in app: 2 wandeltochten 

• € 25,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

40-54 • extra promotie wandeltocht in app: 2 wandeltochten 

• € 50,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

55-74 • extra promotie wandeltocht in app: 3 wandeltochten 

• € 50,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

• 1x gratis stickers voor een tocht (1 sticker, geen twee of 
drieluik en max 2500 stuks) 

75-94 • extra promotie wandeltocht in app: 3 wandeltochten 

• € 100,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

• 1x 1000 flyers (A5 formaat, recto-verso) 

• 1x gratis stickers voor een tocht (1 sticker, geen twee of 
drieluik en max 2500 stuks) 

95+ • extra promotie wandeltocht in app: alle wandeltochten 

• € 150,00 budget voor aankoop materiaal bij de federatie 

• gepersonaliseerde beachvlag of Roll-up 

• 2x 1000 flyers (A5 formaat, recto-verso) 

• 1x gratis stickers voor een tocht (1 sticker, geen twee of 
drieluik en max 2500 stuks) 

Deze actie loopt tot 30/9/2018.  In de loop van 2019 komt er in ons tijdschrift Walking Magazine ook een artikel over 
de 3 beste clubs bij deze actie.  De beloningen ontvangen de clubs in 2019 in de vorm van een waardebon.  Het 
budget voor aankoop materiaal bij de federatie, kan gebruikt worden voor alle materialen te bestellen via het 
clubportaal. Dit kan niet gebruikt worden om de lidgelden of taxaties van de deelnemers te betalen. Voor 



             

ledenaantallen houden we rekening met de ledenaantallen in het clubportaal.  Promotie in de app is de promotie in 
de gratis app van Wandelsport Vlaanderen vzw. Deze actie telt niet voor nieuwe clubs.   

Er zijn op dit moment al 24 clubs die een beloning zullen krijgen.  Daarnaast zijn er tal van clubs die op 1 of 2 of 3 
nieuwe leden verwijderd zijn van een beloning.  Nu de zomer eraan komt (of er al is) zijn mensen meer te motiveren 
om een buitenactiviteit te doen.  Wandelen is de meest laagdrempelige sportactiviteit.  Maak voor een tocht extra 
promotie in de eigen gemeente om nieuwe mensen te bereiken.  Durf ook te investeren in nieuwe leden. Geef ze 
bijvoorbeeld een gadget als ze lid worden.  Je mag er ook niet vanuit gaan dat iedereen de georganiseerde 
wandelsport kent.  Mensen denken nog vaak dat dit in groep wandelen is, aan een bepaalde tempo.  Terwijl er in 
onze sport heel veel vrijheid is naar afstand, startuur, tempo, enz...  De deelnemers krijgen een mooi parcours 
uitgestippeld.  In een maatschappij waar alles snel snel moet gaan en we heel veel moeten, is een wandeling bij 
Wandelsport Vlaanderen vzw pure ontspanning. Jullie zijn daar al lang van overtuigd, nu de rest nog !  

 

Rubriek clubportaal 

Recent kregen we feedback van Sport Vlaanderen over onze ledenaangifte 2017.  Elk jaar moeten wij, als federatie, 
een ledenaangifte doen bij Sport Vlaanderen. Dit is één van de essentiële elementen om erkend en gesubsidieerd 
te worden.  

Twee zaken willen we hierrond doorgeven, omdat die een aanvulling in het clubportaal tot gevolg hebben.  
Van heel wat leden vulde Sport Vlaanderen het PO id nummer aan.  Dit is een uniek nummer van iemand die een 
erkende opleiding van Sport Vlaanderen (vroeger Bloso) gevolgd heeft en opgenomen is in de Sportdatabank. Dit 
nummer vulden we aan in het clubportaal op de ledenfiche. Het is een veld zichtbaar voor de club, maar niet 
aanpasbaar door de club.  Tip: bij sommige gemeentes krijg je extra subsidies als je mensen met een sportopleiding 
onder de leden hebt.  Dus ook voor de club kan het interessant zijn te weten wie een sportopleiding gevolgd heeft.  
Wie een PO id nummer heeft, heeft een erkende sportopleiding gevolgd. Bv de opleiding Wandelinitiator is een 
erkende opleiding; de cursus Wandelbegeleider niet.  

Van een aantal personen waren de adresgegevens helemaal niet volledig, waren de familienaam en voornaam in 
het verkeerde veld ingevoerd, …  Deze zaken zijn we ook aan het verbeteren in het clubportaal.   

Belangrijk: hebben jullie een fout ingegeven bij de leden en kan je die niet meer zelf aanpassen (sommige velden 
zijn beveiligd), neem dan contact met iemand van de ledenadministratie. Zij kunnen dit wel juist zetten.   

Nog een aandachtspunt: personen die nu lid worden, geef je in via het clubportaal, druk je de lidkaart af, maar 
vergeet ook het attest mutualiteit niet.  Dit attest is gewoon op blanco papier af te drukken, vanuit het clubportaal, 
vanuit de ledenfiche.  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

De komende maanden zijn heel wat personeelsleden in verlof.  Indien de persoon die u wenst te bereiken in verlof 
is, kan u in veel gevallen bij een collega terecht.  

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

➢ Woensdag 11 juli 2018: feestdag van de Vlaamse gemeenschap  
➢ Woensdag 15 augustus 2018: feestdag van OLVr Hemelvaart 

 


