
             

 

 

CLUBINFO 2018/08 
Voor clubbestuurders 

 
10 augustus 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
De tijd vliegt, horen we vaak zeggen. Dit komt meestal omdat we erg druk bezig zijn met 1001 zaken. Zo zijn er 
binnenkort al onze regiovergaderingen, komt onze wandelbeurs al dichterbij en vragen wij jullie aandacht om de 
rolstoelvriendelijke routes mee te verhogen ism RouteYou. 
Alweer een boordevolle clubinfo met héél wat belangrijke informatie en tips die voor jullie niet mogen ontbreken. 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

Wandelbeurs WSVL vzw  

Zoals iedereen ondertussen weet zal op 29 en 30 september 2018 in de Nekkerhal te Mechelen de eerste 
Wandelbeurs doorgaan. Wij zijn blij om te vernemen dat enkele clubs dat weekend een busuitstap plannen om de 
wandelbeurs te combineren met een wandeltocht. Om dit praktisch zo vlot mogelijk te laten verlopen zouden wij 
graag zicht krijgen op hoeveel bussen wij mogen verwachten. Daarom vragen wij de clubs die met een bus naar de 
Wandelbeurs 2018 komen om ons dit even via e-mail te laten weten.  

 

Als uw club met een bus zal langskomen op de Wandelbeurs stuurt u een e-mail naar wandelbeurs@wandelsport.be  
met daarin de datum van het bezoek (29/09 of 30/09) en indien nodig het aantal bussen. Vergeet uw leden ook zeker 
niet te informeren om hun lidkaart mee te brengen naar de Wandelbeurs zodat ze kunnen genieten van de gratis 
toegang als lid van Wandelsport Vlaanderen vzw.  

Alle praktische informatie over de wandelbeurs 2018 kan je terugvinden op www.wandelbeurs.be   

Voor alle wandeltochten van dat weekend kan je natuurlijk terecht op www.walkinginbelgium.be  

Alvast bedankt en hopelijk tot in Mechelen! 

 

Regiovergaderingen september2018 

In september is er in elke regio een regiovergadering.  Hierop worden (maximum 3) bestuurders uit elke club van de 
betreffende regio verwacht. Een uitnodiging volgt. Ter info hieronder de data en lokaties. 

Provincie Antwerpen: vrijdag 7 september 2018 om 19u. 

In APB Vormingscentrum (zaal G555), Smekenstraat 61 in 2390 Malle 

Provincie Limburg: maandag 10 september 2018 om 19u . 

In Ontmoetingscentrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in 3560 Lummen 

Provincie Oost-Vlaanderen : dinsdag 11 september 2018 om 19u. 

In Buurthuis Ten Ede, Heusdensteenweg 6 in 9230 Wetteren.  

Provincie Vlaams Brabant : donderdag 13 september 2018 om 19u. 

In zaal Meubelen Verhaegen, Grote Baan 115 in Betekom/Begijnendijk 

Provincie West-Vlaanderen : maandag 17 september 2018 om 19u. 

In zaal De Mythe, Biekorfstraat 5 te 8850 Ardooie. 

 

Herinnering: viering clubbestuurders 29 september  

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

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

mailto:wandelbeurs@wandelsport.be
http://www.wandelbeurs.be/
http://www.walkinginbelgium.be/


             

 

Herinnering: doorgeven afhaalplaats van de lidkaarten  

Heel wat clubs hebben reeds hun kalenders Walking in Belgium 2019 besteld en het afhaalpunt doorgegeven via 
het clubportaal.  Nieuw is wel dat je ook de afhaalplaats van de lidkaarten moet doorgeven.  Afhalen lidkaarten kan 
op 30 oktober in Maldegem of Hasselt ofwel op 8 november, samen met de kalenders.  Belangrijk is dat dit gemeld 
wordt via de knop “Afhalen lidkaarten” en dan via de actie “Nieuwe bestelling toevoegen”.  Je hoeft alleen de 
afhaalplaats en -datum te selecteren en op te slaan. Doe dit vóór 24 september.  

 

Nieuwjaarsvieringen 2019 

Er sloop in de vorige Clubinfo een kleine fout in het adres van de Nieuwjaarsviering in Vlaams-Brabant.  Het juiste 
adres van de viering op 18/01/2019 is Parochiezaal Wezemaal, Holsbeeksebaan 1, 3111 Wezemaal.    

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

 

Scanning 

Bij het opstarten van de offline-versie voor het scannen vraagt de software soms om een nieuwe versie van JAVA 

up te daten. Geef hier altijd aan dat je dit later wil doen. Dus GEEN update doen van JAVA! Dit probleem is 

ondertussen gekend bij Oracle en ze hebben aangegeven dat dit zal verholpen zijn met de versie 1.91. Deze update 

wordt verwacht begin oktober. De versies 1.61 en 1.51 werken perfect samen met de offline software. 

Start nadat u de ledendatabase opgeladen heeft ( opstarten verbonden met het internet) het programma ook eens 
op zonder internet (vliegtuigstand). Dit is de manier waarop je in de startzaal zal werken. Mocht er dan nog iets fout 
gaan of indien u nog vragen heeft aarzel niet om ons contacteren. Via teamviewer kunnen wij nakijken of u de juiste 
versie van JAVA heeft.  

 
Gelieve dit minimaal een week voor de tocht te checken zodat we u tijdig uit de nood kunnen helpen bij eventuele 
problemen. Er is immers geen personeelspermanentie voorzien tijdens de weekends. 

 
De versie van JAVA kan u op volgende manier achterhalen: 
Klik onderaan op het vergrootglas u kan dan op apps, bestanden,.. zoeken 

 u krijgt dan volgend scherm 

 
U typt dan JAVA in en klikt op enter en dan krijg je volgend scherm 

 
 

We klikken nu op configure Java en dan krijg je volgende scherm 



             

 
 

We klikken  op about en dan krijgen we de versie te zien die op de pc geïnstalleerd is  

 
 

Wanneer u versie 1.61 of 1.51 hebt, zal alles normaal verlopen! 
 

Help mee het aanbod rolstoelvriendelijke routes te verhogen 

 
  

We kregen volgende vraag door via Pascal Brackman - Managing Partner RouteYou : 
( Pascal.Brackman@RouteYou.com) :  
 
Jullie wandelclub is via Wandelsport Vlaanderen vzw actief in het aanbieden van wandeltochten die geschikt zijn 
voor rolstoelgebruikers. Een fantastisch initiatief dat hopelijk sterk wordt verdergezet.  
 
Samen met RouteYou en toegankelijk Vlaanderen wil Wandelsport Vlaanderen vzw dit initiatief uitbouwen om nog 
meer mensen gebruik te laten maken van onze mooie wandelparcours. Samen met jullie kunnen wij onze krachtige 
schouders onder dit initiatief zetten om zo het aanbod te verhogen. 
 
Qua permanente routes die rolstoelvriendelijk zijn is er echter nog steeds een groot tekort en te weinig variatie in 
Vlaanderen. Daarom startte RouteYou het CONNECT-project dat gesteund en gefinancierd wordt door Toerisme 
Vlaanderen. 

 
Het idee 
Een groot aantal van onze wandeltochten zijn gemarkeerd als rolstoelvriendelijk in onze Walking in Belgium. Een 
deel daarvan zijn ook nog af te leggen met de rolstoel na het evenement.  

mailto:Pascal.Brackman@RouteYou.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F557%2Fconnect-het-impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=Mi%2BtwbKVkw6%2BCGkjH2Riv1e6wEWLuhYxuTpxEB7i%2Bj8%3D&reserved=0


             

Deze wandelparcours willen we graag samen met jullie in kaart brengen en promoten. Tevens promoten jullie op 
deze wijze ook nog eens via RouteYou jullie wandelclub met wandeltochten. (op RouteYou worden wandelingen met 
events gepromoot - lees meer hier) 
 
Hoe kan je meehelpen 
Je kan op volgende wijze jouw schouders onder het project zetten: 

1. is jouw route na het evenement dat je organiseert nog geschikt om af te leggen, stuur dan die route op naar 
connect@routeyou.com als één van de volgende opties  

1. een afdruk van de kaart (in PDF of PNG, JPG, ...) 
2. een GPX bestand 

2. is jouw route niet geschikt omdat er een aantal stukken ontoegankelijk zijn na het evenement, maak dan een 
variant van jouw route die wel permanent af te leggen is met een rolstoel. Lever die via de hierboven vermelde 
mogelijkheden. 

3. maak een account aan op RouteYou en teken de route in met de RoutePlanner (leer hier meer). Vergeet niet 
aan te geven dat de route rolstoelvriendelijk is (lees hier hoe)! 

In de maanden oktober en november zullen er 2 trainingssessies georganiseerd worden door RouteYou en 
Wandelsport Vlaanderen vzw om dit alles onder de knie te krijgen, zodat je zelf creatief aan de slag kan. Je zal er 
leren routes op te nemen met jouw GPS of Smartphone, routes uit te tekenen met een RoutePlanner en te verrijken 
met info langs de route, en routes af te wandelen met jouw smartphone, gps of met een afdrukje.  

 
Als wandelclub, aangesloten bij onze federatie, kan je nu alvast GRATIS inschrijven op één van de aangekondigde 
trainingen via http//training.routeyou.com of via deze link.   

 

 
 

Verenigingswerk goedgekeurd!  

Sinds 15 juli kan de sportsector sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden... vergoeden via een nieuw 
gunstig statuut: "verenigingswerk". Dat statuut laat toe om tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar bij te 
verdienen, zonder dat de vereniging of de verengingswerker daar belastingen of sociale bijdragen op moet betalen. 

Het Dynamo Project organiseert vanaf eind september bijscholingen en infosessies over verenigingswerk. In deze 
sessies krijg je een antwoord op de vragen zoals: 

Wie kan verenigingswerker worden en wie niet? 
Hoe combineer je het statuut met professionele bezigheden? 
Hoe verricht je de aangifte en welke administratie is nodig? 
Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? 
 
Voor meer info:  www.dynamoproject.be/verenigingswerk 

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 dag is het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw gesloten: 

➢ Woensdag 15 augustus 2018: feestdag van OLVr Hemelvaart 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F90%2Fevenementen&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7Cff76c19f14db455290b108d5eaec36d1%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=5EhOiydltnisawEeCMHOj6voMk4nfn5VnMnKzpuiy4A%3D&reserved=0
mailto:connect@routeyou.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F69%2Froute-maken-met-de-routeplanner&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=DTTvYvfL2VzJi9hFTyK75alPUZIQCFAlybKCAxPFJfk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F570%2Frolstoelvriendelijk&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=AvnBkAlhQVtksUw%2BvZCK4JwHN7SvZerPMSwLdQwMphw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftraining.routeyou.com&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=6Zu5A4pVHK54RAkeCevXVK01j4yQCzn9%2BN2Raof24HI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F26%2Frouteyou-training-academy%23data-en-locaties-van-de-routeyou-training-sessions-en-routeyou-academy-s&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C73ca8d27963247f0d19808d5ebe661e4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=lwPhnwvlpgSi6%2Bi95KEf28OE5cN%2BIhKGBqAiXf5wu00%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsesportfederatie.be%2Fsites%2Fall%2Fmodules%2Fcivicrm%2Fextern%2Furl.php%3Fu%3D1406%26qid%3D48643&data=01%7C01%7Croel.soors%40wandelsport.be%7C6a2c48768ca34d00a00c08d5feac0d29%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=kud%2BL6CwyEfT2ueWYGM4S6L9zyNglQeZg6YdFYTo9x0%3D&reserved=0

