
             

 

 

CLUBINFO 2018/09-B 
Voor clubbestuurders 

 
14 september 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
We zijn al op de helft van de maand september. Wat vliegt de tijd. September is een maand met 2 evenementen van 
Wandelsport Vlaanderen vzw. Op zaterdag 15 september 2018 hebben we “De Warre Wandelt” in Neeroeteren ism 
Postwandelclub Dilsen en eind deze maand is er onze eigen Wandelbeurs in Mechelen. Twee evenementen die jullie 
niet mogen missen en zeker de moeite waard zijn. In deze clubinfo vindt u de nieuwe data voor de opleidingen 
Wandelbegeleider, herinnering ivm de data voor onze Nieuwjaarsrecepties en nieuws vanuit Intersoc.  
Veel leesplezier.  
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Nieuwe opleidingen wandelbegeleider sept-okt. 2018 

Wil jij ook mensen motiveren om te wandelen? Dan is onze nieuwe opleiding wandelbegeleider misschien wel iets 
voor jou.  

Wandelsport Vlaanderen vzw introduceert een gloednieuwe opleiding ‘wandelbegeleider’ waarbij kennis wordt bijge-
bracht over o.a. EHBO, veilig wandelen, wandeltechniek en oefenvormen.  Je krijgt een hoop nieuwe ideeën waar 
je als (toekomstige) begeleider direct mee aan de slag kan. Een wandelbegeleider is in staat om op een correcte en 
verantwoorde manier een wandelgroep te begeleiden. Verder staat ook plezier voorop en moet het vooral leuk zijn 
om met een groep op stap te gaan. Tal van wandelclubs organiseren reeds een maandelijks wandeluurtje onder 
begeleiding van een bestuurder of vrijwilliger van de club. Zo’n wandeluurtje is het middel bij uitstek om wandelen 
als sport te laten ervaren, om je eigen club/organisatie voor te stellen en om deelnemers op regelmatige basis te 
laten wandelen. Dit komt zowel de gezondheid als het sociaal contact ten goede. 

De Opleiding  

Thema’s:  (theorie + praktijk) 

Beweegredenen/gezondheidsvoordelen, Veilig wandelen, EHBO initiatie, Wandeltechniek, Warming up/cooling 
down, Oefenvormen (eenvoudige oefeningen) 

Duur: 1 dag (8u) 

 

Voor wie? 

Zowel leden als niet-leden. Je wandelt zelf graag en bent enthousiast en gepassioneerd om eventueel zelf aan de 
slag te gaan binnen de eigen club/organisatie/gemeente. 

Kostprijs: 40 euro (leden Wandelsport Vlaanderen vzw), 50 euro (niet-leden) 

 

NIEUWE DATA NAJAAR 2018:  

Dinsdag 18 september 2018 Sport Vlaanderen Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent 

Dinsdag 9 oktober 2018 Sport Vlaanderen Genk (Kattevenia), Kattevennen 15, 3600 Genk  

Woensdag 10 oktober 2018 Bezoekerscentrum Bulskampveld, Bulskampveld 10,  8730 Beernem 

Zaterdag 13 oktober 2018 Sport Vlaanderen Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals 

Zaterdag 20 oktober 2018 Sport Vlaanderen Hofstade, Tervuursesteenweg z/n, 1981 Hofstade. 

Klik hier voor inschrijving.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceK0i9V3H0PicJo1lwL8qtUPTwet75cp2c7gf6f82gCDYHtA/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceK0i9V3H0PicJo1lwL8qtUPTwet75cp2c7gf6f82gCDYHtA/viewform


             

 

 

Aangifte annulering reis 

Leden die intekenden op de annuleringsverzekering bij het maken van een clubreis kunnen omwille van medische 
reden bij zichzelf of een familielid de reis annuleren.  De kosten die ze hiervoor maakten (= bedrag van de reis 
betaald aan de club) kunnen ze, mits ze inschreven voor de annuleringsverzekering, terug krijgen.  Een aantal do-
cumenten dienen hiervoor bezorgd. 

Om de procedure omtrent de aangifte van annulering voor een reis te vereenvoudigen hebben we een standaard-
document opgemaakt.  Bij elke annulering dient dit document volledig ingevuld en dienen de gevraagde bijlagen 
(onderaan het document vermeld) bijgevoegd. Dit formulier is te vinden op het clubportaal onder de downloads; 
rubriek verzekeringen. 

Op die manier zal de afwerking van het dossier sneller kunnen verlopen bij de verzekeraar. 

 

Vrijwilligersovereenkomst 

Via Dynamoproject kan je een voorbeeld van vrijwilligersovereenkomst opvragen.  Op ons clubportaal hebben we 
ook dit voorbeeld opgenomen (in de downloads, rubriek clubondersteuning).  Aan deze vrijwilligersovereenkomst is 
recent een artikel toegevoegd betreffende de privacy wetgeving.  

 

Nieuwjaarsvieringen 2019 

Via het clubportaal (deel evenementen) kan ingeschreven worden voor de nieuwjaarsvieringen 2019. Inschrijven 
moet vóór 3 januari 2019.   

Deze vieringen gaan door in elke regio en zijn steevast een leuk ontmoetingsmoment voor leden en clubbestuurders. 
Op deze vieringen worden de 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/per-
soon aangerekend voor de avond; behalve voor de gevierden, zij nemen gratis deel.  De facturatie gebeurt via de 
clubfactuur van februari of maart.  
 
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 Wezemaal, Holsbeeksebaan 1  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 

 

Voor alle vieringen gaan de deuren open om 18u45 en wordt er gestart om 19u15.  

 

Nieuws vanuit Intersoc  

Onlangs kregen de clubs info van Intersoc over groepsreizen.  Er zijn drie reizen die Intersoc samen met Wandelsport 
Vlaanderen vzw organiseert en die we hieronder extra in de kijker willen plaatsen.  

NIEUW: Wintervakantie in Anzère, Zwitserland 
Interesse in een wandelvakantie tijdens de wintermaanden? Ga dan mee met Intersoc en Wandelsport Vlaanderen 
naar het charmante bergdorpje Anzère in de regio Wallis in Zwitserland. Je verblijft er in het gezellige hotel Des 
Masques, gelegen aan een verkeersvrij plein.  
Deze reis gaat door van zaterdag 16 tot zaterdag 23 maart 2019. Je verblijft al in Anzère voor 844 euro in all-in. De 
toeslag voor een single kamer bedraagt 119 euro.  
Elke dag worden er begeleide wandelingen georganiseerd in twee groepen onder leiding van gediplomeerde wan-
delgidsen, een gemoedelijke en een zwaardere wandeling, telkens in een andere streek. Er vinden zowel wande-
lingen met als zonder sneeuwraketten plaats. 
Wil je liever skiën? Ook dat is mogelijk! In het skigebied van Anzère heb je 58 km aan pistes.  
 
Wandelvakantie in Harrachov, Tsjechië 
Harrachov ligt aan het Reuzengebergte, de grootste toeristische trekpleister van Tsjechië en op enkele kilometers 
van de Poolse grens. Je logeert er in het Intersoc-hotel Harrachov waar een Belgische chef-kok dagelijks heerlijke 
Belgische en lokale gerechten voor je klaarmaakt.  



             

Deze reis gaat door van woensdag 28 augustus tot donderdag 5 september 2019 voor 710 euro in all-in. Voor een 
single kamer betaal je een toeslag van 136 euro.  
In deze regio vind je schitterende wandelpaden. Dagelijks worden er zowel gemoedelijke als zwaardere wandelin-
gen georganiseerd. 
 
Wandelvakantie in St. Moritz, Zwitserland 
De majestueuze bergen van Engadin, gelegen tegen de Italiaanse grens, blijven keer op keer verrassen. Eeuwen-
oude gletsjers, indrukwekkende toppen, spectaculaire bergpassen, koele bergmeren, rijke fauna en flora en zachte 
zomertemperaturen. Wandelen, sporten, relaxen, luieren en kuieren, het kan er allemaal! 
Tijdens deze vakantie van Wandelsport Vlaanderen en Intersoc verblijf je in het moderne hotel Stahlbad. De reis 
gaat door van woensdag 26 juni tot woensdag 3 juli 2019. Je verblijft al in St. Moritz voor 794 euro in all-in. De toe-
slag voor een single kamer bedraagt 119 euro. Indien je het sanitair deelt met twee andere gasten dien je geen 
toeslag te betalen.  
In deze schitterende regio vind je meer dan 580 km aan bewegwijzerde wandelpaden! Zowel vlakke als meer uit-
dagende wandelpaden zodat we dagelijks wandelingen kunnen organiseren voor zowel genieters, wandelaars als 
stappers. 
 
Interesse of vragen? 
Contacteer Vera Verbeeck via vera.verbeeck@intersoc.be  of 0473 88 119 

 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 17 september 2018: personeelsvergadering 
➢ Donderdag 1 november 2018: Allerheiligen 
➢ Vrijdag 2 november 2018: Brugdag “Allerheiligen” 

 

 

mailto:vera.verbeeck@intersoc.be

