
             

 

 

CLUBINFO 2018/07 
Voor clubbestuurders 

 
13 juli 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
Juli en augustus zijn de vakantiemaanden bij uitstek.  Aan iedereen een deugddoende vakantieperiode gewenst.  
Geniet van de zomerse activiteiten, zowel in clubverband als individueel.   
Hieronder heel wat nieuws voor binnenkort of voor later op het jaar en zelfs al enkele data voor 2019.  
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

 

 

Bestelling Walking in Belgium 2019 en afhalen lidkaarten 2019 

Via het clubportaal bestelt u het aantal kalenders Walking in Belgium 2019.  Dit kan via Andere => bestellingen 
kalenders.  U noteert het aantal kalenders en de afhaalplaats.  Wie bestelt vóór 15/09/2018 geniet van het 
voordeeltarief van 5,30 euro/boek (btw incl.).  Bestellingen na 15/09/2018 is de kostprijs 6,50 euro/boek (btw incl.).   

Via het clubportaal moet u ook opgeven wanneer u de lidkaarten 2019 wilt afhalen.  Dit kan via andere => afhalen 
lidkaarten.  U selecteert de datum en afhaalplaats. U hoeft geen aantal in te geven en er is ook geen kostprijs aan 
verbonden.  Alleen als u vraagt de lidkaarten 2019 op te sturen met de post, worden portkosten aangerekend.   

 

Lidkaarten 2019 kunnen ook op dinsdag 30 oktober 2018 afgehaald worden op volgende adressen, telkens 
tussen 9u en 16u: 

✓ Secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw, Industrielaan 11 bus 3 in 9990 Maldegem 

✓ Secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw, Bedrijfsstraat 10 bus 3 in 3500 Hasselt 

Let op! Er zijn dan nog geen kalenders Walking in Belgium 2019 ter beschikking!  

 

Walking in Belgium 2019 en lidkaarten 2019 kunnen op donderdag 08.11.2018 in de namiddag afgehaald worden 
op volgende adressen telkens tussen 14.00 en 18.00 uur. 

✓ Antwerpen:  Magazijn De Natuurvrienden Zoersel vzw, Handelslei 153, 2980 St. Anthonius-Zoersel 

            coördinatie: Jef Joosten 0477/27 93 11 

✓ Limburg:  Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt. 

                               coördinatie: Nathalie Didden 011/24 78 27 

✓ Oost-Vlaanderen:  Secretariaat Maldegem, Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem. 

                                coördinatie: Gerda Van de Kerckhove 050/40 51 52 

✓ Vlaams-Brabant:   Paul De Brauwer, St.-Niklaasstraat 25, 1840 Steenhuffel  

                                     coördinatie: Paul De Brauwer 0472/33 51 50 

    De Zusters van de Jacht, Naamsesteenweg 575, 3001 Heverlee 

                                     coördinatie: Jan Fonteyn 0496/75 23 51  

✓ West-Vlaanderen:  Zaal De Mythe, Biekorfstraat 5, 8850 Ardooie 

                             coördinatie: Walter Demuynck 0473/46 01 81 

✓ Per post: portkosten ten laste van de club (gelieve verzendadres op te geven) 

 

Het is belangrijk dat u de juiste datum en locatie aanduidt in het clubportaal.  Doe dit bij voorkeur vóór 24 september 
2018. 



             

 

 

Bestelling zakagenda’s 2019 

Vanaf nu kunnen de zakagenda’s 2019 besteld worden.  Elke club krijgt 1 agenda (binnenbladzijden) gratis.  U kan 
agenda’s bijbestellen voor leden; bestuursleden, als attentie voor nieuwe leden, … Bestellen kan via het clubportaal, 
rubriek Andere => bestelling materialen.  Er is de keuze om alleen de binnenbladzijden te bestellen of zowel kaft als 
binnenbladzijden.  De zakagenda’s worden dan samen met de Walking in Belgium 2019 verdeeld op 8 november 
2018.  Indien u kiest voor versturen per post komen er portkosten bij.  

 

Aandacht: nieuwe startkaarten vanaf 2019 

Nieuwe startkaarten omwille van de inburgering van het scannen.  
Tot op heden wordt er op ongeveer 90% van de tochten elektronisch ingeschreven. Om die reden hebben we dan 
ook de startkaart aangepast. 
De startkaart wordt een “betalingsbewijs” voor de leden. Dit bewijs geef je mee aan de wandelaar, deze kaart kan 
gebruikt worden ter controle, om een gadget te bekomen, …. Kortom het is het bewijs dat een bij Wandelsport 
Vlaanderen vzw aangesloten wandelaar betaald heeft om te wandelen. De aangesloten wandelaar hoeft geen 
strookje meer in de doos achter te laten!  
Voor de niet aangesloten leden behouden we de bestaande werkwijze. Zij moeten het strookje wel nog invullen en 
achterlaten in de doos. Dit is van belang voor de verzekering. 
De oude inschrijfkaarten (leden) blijven ook nog bestaan voor de noodgevallen. 
Wat zijn de noodgevallen, bv. er is een stroompanne, de pc start niet op,….. Hier moet de club nog de mogelijkheid 
hebben om op de oude manier te werken.  
 
Samengevat: als club moet je voor de wandelingen in 2019 nu 3 soorten kaarten voorzien: 

- Betalingsbewijzen 

- Startkaarten voor niet-leden 

- Startkaarten voor leden (dit is voor noodgevallen dus hiervan moet je er voldoende hebben om bij een 

noodgeval op de oude manier te kunnen werken) 

Hou dus rekening met het bovenstaande om jullie bestellingen te doen via het clubportaal. 
 Betalingsbewijs = hiervan bestel je er evenveel zoals de vroegere startkaarten 
 Startkaarten voor niet-leden = hiervan bestel je hetzelfde aantal zoals in het verleden 

Startkaarten voor leden = hiervan voorzie je een voorraad voor 1 tocht om eventueel een noodgeval op te 
vangen 

 
De betalingsbewijzen, de inschrijfkaarten leden en niet-leden hebben allen hetzelfde formaat zoals de huidige 
inschrijfkaarten en zijn gratis te verkrijgen. Bestellen gebeurt via het clubportaal.  
Nieuwe clubs en clubs die nog niet de 2% afwijkingsmarge bereikt hebben, zullen in eerste instantie nog dubbel 
moeten werken. Deze clubs bestellen best meer startkaarten voor leden.  

 

 

Herinnering: viering clubbestuurders 29 september  

Op zaterdagavond 29 september is er, na het sluiten van de Wandelbeurs, een viering van bestuursleden.  
Inschrijven kan via het clubportaal.  Dit kan tot 2 september 2018.  Daarna wordt de inschrijving definitief afgesloten.  

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.   

 

  



             

WalkOn 2019 – stappen voor mensen in een gelukkige wereld 

WalkOn, het wandelcriterium waarbij we stappen voor mensen in een gelukkige wereld, krijgt in 2019 een vervolg. 
Hiertoe zetten Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw opnieuw de schouders onder het project.   
 
Om de boodschap achter de maatschappelijke doelstelling “SOCIAAL VERANTWOORDELIJK WANDELEN”  nog 
beter uit te dragen, voorzien we een uitbreiding en versterking van de bestaande samenwerking.  Op Vlaanderen 
Wandelt en de Regionale Wandeldagen (die automatisch zijn opgenomen in het WalkOn wandelcriterium 2019 )  
spelen we in op trends als WANDELEN = SPORT , WANDELEN = UITDAGING , WANDELEN = GEZONDHEID.   
Tijdens deze wandeldagen focussen we op de 15 km deelnemers.  We dagen de wandelaar en in het algemeen de 
niet-aangesloten deelnemer uit om mee te stappen op de 10 MILES  = 16 km.  Onderweg dienen  kleine 
belevingsaspecten op het wandeltraject te zorgen voor extra troeven en besteden we extra aandacht met 
infoborden aan het platform rond sociaal verantwoordelijk wandelen.  We betrachten om aan de start eveneens 
extra beleving te creëren met aanwezigheid van een aantal GOEDE DOEL-projecten (Fairtrade, Groene Lint, 
Vleugels voor Hoop, Oscare,…)  
 
Naast Vlaanderen Wandelt en de regionale wandeldagen kan iedere gemotiveerde wandelclub meestappen in het 
WalkOn wandelcriterium.  In de periode 2019 staat het thema MILIEU centraal.  Hiertoe hopen we een 
samenwerking aan te gaan met DE MOOIMAKERS en is het de bedoeling om Philip Verelst (de gekende Vlaamse 
wandelaar met zijn bolderkar) als boegbeeld van de WalkOn-campagne  uit te spelen.   
Naar de deelnemende clubs toe vragen we een bijzondere geestdrift om de plaatselijke bevolking maximaal te 
bereiken. Tevens vragen we op de organisatie het gebruik van plastiek of producten die nefast zijn voor het milieu 
te vermijden.  We doen een oproep naar de clubs toe om het afval te reduceren en/of te sorteren. We vragen de 
deelnemers om hun afval (lege plastiekflesjes, blikjes, andere zaken) terug huiswaarts mee te nemen.  Clubs 
leveren per deelnemer een bijdrage af van 0,10 euro per deelnemer voor het goede doel. 
 
Vanuit Vayamundo & Wandelsport Vlaanderen vzw is een ruime communicatie voorzien via diverse mediakanalen.  
Communicatie wordt gevoerd via magazine, nieuwsbrief, flyers, advertentieruimte.  Er wordt een WalkOn-facebook 
platform aangemaakt, waarbij de WalkOn-tochten worden aangekondigd.  In de Walking in Belgium 2019 is er 
terug een apart icoontje voorzien voor de WalkOn-tochten.  
Er wordt geen Kidspad vanuit Vayamundo & Wandelsport Vlaanderen vzw naar de deelnemende clubs 
aangeboden. Uiteraard zijn alle clubs vrij om zelf een kindvriendelijke wandelactiviteit op te zetten tijdens de 
WalkOn-wandeling.  
De spaarkaart naar de deelnemers behouden we.  De invulling van deze spaarkaart staat nog niet vast.  
 
Clubs die wensen mee te stappen in het WalkOn-wandelcriterium 2019 kunnen hun kandidatuur toesturen naar 
stefaan.bailleur@wandelsport.be  tegen uiterlijk 31 juli as.  

 

Aandacht voor het correct gebruik van parkings voor andersvaliden  

Dichtbij de startzalen zijn meestal parkings voorzien voor andersvaliden.  Het is noodzakelijk dat deze parkings vrij 
blijven voor de andersvaliden en niet ingenomen worden door een verkoopstand.   

 

Aanvragen door opgeleide “Wandelbegeleiders”  

Onlangs hebben we een 70-tal wandelbegeleiders opgeleid via Wandelsport Vlaanderen vzw. Het waren 
enthousiaste cursisten waarvan een deel al gestart zijn met hun wandeluurtjes. Anderen zullen dan weer binnenkort 
van start gaan. Een mooi initiatief om ook niet-leden van uw gemeente kennis te laten maken met onze wandelsport 
en wie weet, worden ze na deze wandeluurtjes lid van jullie club. 

Indien de wandelbegeleider zijn wandeluurtjes via zijn/haar club organiseren, zijn alle leden en niet-leden verzekerd 
via de polis van Wandelsport Vlaanderen vzw. Het zou dus kunnen dat u reeds de vraag heeft gekregen, of 
binnenkort zal krijgen, van een wandelbegeleider om  in uw bestuur wandeluurtjes te organiseren. 

Hopelijk krijgen zij van jullie club hiervoor een positieve feedback, zodat wij met z’n allen meer mensen aan het 
bewegen krijgen en dat op deze manier nog meer mensen het wandelen leren kennen. 

 

Nieuwjaarsvieringen 2019 

Eigenlijk wel raar. Buiten is het bijna 30 graden en hier schrijven we iets over de Nieuwjaarsvieringen in de koude 
wintermaand januari.  Toch willen we u al de data en locaties doorgeven voor de nieuwjaarsvieringen 2019.    

mailto:stefaan.bailleur@wandelsport.be


             

Deze vieringen gaan door in elke regio en zijn steevast een leuk ontmoetingsmoment voor leden en clubbestuurders. 
Op deze vieringen worden opnieuw verdienstelijke leden gehuldigd. Clubleden die 20.000 km of veelvoud ervan of 
1000 tochten of veelvoud ervan behaalden in de loop van 2018 krijgen hiervoor een aandenken.  Er wordt 40,00 
euro/persoon aangerekend voor de avond; behalve voor de gevierden, zij nemen gratis deel.   
 
De Nieuwjaarsbijeenkomsten 2019 gaan door op: 

➢ 11/01/2019: Limburg -  Feestzalen Elysee, Koerlostraat 27, 3600 Genk 
➢ 14/01/2019: Oost-Vlaanderen – Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem 
➢ 18/01/2019: Vlaams-Brabant - Parochiezaal Sint Martinus, Hollebeeksebaan 1/3  in 3111 Wezemaal 
➢ 23/01/2019: Antwerpen - Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1, 2870 Kalfort - Puurs 
➢ 24/01/2019: West-Vlaanderen - Zaal d' Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, 8830 Hooglede-Gits 

 

Clubs kunnen inschrijven voor de Nieuwjaarsvieringen 2019 via het clubportaal ‘Evenementen’ vanaf september 
2018.  Uiterste datum van inschrijving 3 januari 2019.   

Er wordt via Walking Magazine eveneens een oproep gelanceerd naar alle leden van Wandelsport Vlaanderen vzw. 
Het kan dus best zijn dat enkele van jullie leden zich tot jullie club wenden om zich in te schrijven. Inschrijven voor 
de Nieuwjaarsvieringen en voor huldiging kan enkel en alleen via de club en via het clubportaal.  

We hopen op een grote aanwezigheid van clubbestuurders, te huldigen ereclubleden, partners,… 

 

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 15 augustus 2018: feestdag van O.L.V. Hemelvaart 

 


