
             

 

 

CLUBINFO 2019/01 
Voor clubbestuurders 

 
30 januari 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
Onze eerste clubinfo van 2019 staat weer boordevol nuttige informatie en handige tips voor jullie. Zondag 3 februari 
2019 staat Limburg Wandelt op de agenda en hopen jullie daar massaal te mogen verwachten. Tot dan! 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Het verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 20 november 2018 vinden jullie in bijlage. 

 

Kostenvergoeding vrijwilligers 

De maximum bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag uitgekeerd worden, zijn geïn-
dexeerd. Voor 2019 gelden volgende bedragen: max 34,71 euro/dag en max 1388,40 euro/jaar. Deze grenzen zijn 
cumulatief en per vrijwilliger.  

Uitgebreide info hierover en bijkomende uitleg over verenigingswerk, vindt u op de website van Dynamoproject. 
www.dynamoproject.be  

 

Foto’s nieuwjaarsvieringen  

De nieuwjaarsvieringen en huldigingen verdienstelijke wandelaars 2019 zijn achter de rug.  De foto’s zijn terug te 
vinden op onze website.  Elke club ontvangt op de regiovergadering de foto’s van de gevierden en de groepsfoto 
per club.  De verrekening van de nieuwjaarsvieringen en de foto’s gebeurt met de clubfacturatie van maart.  

 

Regiovergaderingen voorjaar 2019 

Provincie Antwerpen: 27 februari : Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1 in 2870 Kalfort-Puurs 

     Provincie Limburg: 8 maart  : zaal Eneiden, Spalbeekstraat 35 in 3510 Spalbeek 

     Provincie Oost-Vlaanderen : 6 maart: Gemeentelijke Feestzaal, Schooldreef 40, Wetteren   

     Provincie Vlaams Brabant : 1 maart: Zaal Flandria, Steenhuffeldorp 54-56 in 1840 Steenhuffel 

Provincie West-Vlaanderen : 4 maart : ???? 
 

Ledenadministratie 

De lidkaart 2018 is geldig tot 28/02/2019.  Let er dus op dat al wie zijn lidgeld betaald heeft voor 2019, ook zijn 
lidkaart voor 2019 ontvangt en in het clubportaal op “betaald” staat.  Vanaf 1 maart 2019 is alleen de lidkaart 2019 
geldig.  Deze lidkaart is geldig tot 31/12/2019.    

 

Verzekering 

Alle attesten voor 2019 staan op ons clubportaal onder downloads → verzekeringen. 
Mogen wij vragen om enkel ongevalsformulieren binnen te sturen met een ingevuld medisch attest! 
 

Elektronisch scannen 

Sinds 1 januari 2019 is de software van de offline- en online module aangepast en tevens jullie doorgegeven 
wachtwoord (key) toegevoegd. De nieuwe handleidingen kunnen jullie downloaden via ons clubportaal → elektro-
nisch scannen. Eén week voor jullie tocht zal Ingrid Claessens met jullie contact opnemen om te zien of alles in 

http://www.dynamoproject.be/


             

orde is voor het scannen. Voor alles te vergemakkelijken is het aangewezen dat jullie teamviewer op jullie PC in-
stalleren, zo kan Ingrid van op afstand jullie PC overnemen. 
 
De nieuwe offline software werkt “eindelijk” met de nieuwste javaversie nl. 1.8.0_201-b09. Indien er clubs zijn die 
deze versie willen laten installeren, kunnen contact opnemen met Ingrid Claessens. 
 

 
 
FFBMP en VGDS: 
De nieuwe lijsten voor het scannen staan op het clubportaal onder downloads → elektronisch scannen. Alle clubs 
van FFBMP hebben voortaan ook een barcode op hun lidkaarten staan om te laten scannen. Wel hebben we ge-
merkt dat deze niet altijd correct werken. Het best is dat jullie de lijsten nog even bij de hand houden. 
 

Nieuwe verplichting: het UBO-register! 

Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt, voorziet recente wetgeving in de oprichting van een Register van Uitein-
delijke Begunstigden, het zogenaamde ‘UBO-Register’ (Ultimate Beneficial Owner) met een bijhorende meldings-
plicht voor alle vennootschappen, vzw’s, trusts of stichtingen. 
 
Verplichte online registratie: 
De zaakvoerders of de bestuurders van deze entiteiten zijn verplicht om vóór 31 maart 2019 te registreren wie de 
natuurlijke personen zijn die de effectieve controle bezitten. Gebeurt dit niet, dan kunnen er geldboeten opgelegd 
worden van minimum € 250 en maximum € 50.000.  
De registratie dient te gebeuren via het online register op het MyMinFin-portaal (Applicaties).   
 
Welke natuurlijke personen? 
Het UBO-Register is een gecentraliseerde databank binnen de FOD Financiën waarin alle natuurlijke personen 
moeten worden opgenomen die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhouden van meer dan 25% of 
die via andere middelen (bijv. aandeelhoudersovereenkomst) zeggenschap hebben over de vennootschap. Indien 
op basis van deze criteria geen natuurlijke persoon als uiteindelijke begunstigde kan worden geïdentificeerd, moe-
ten de bestuurders van de vennootschap of de vereniging zichzelf aanduiden als uiteindelijke begunstigde. 
 
Welke gegevens? 
De te verstrekken inlichtingen betreffen ten minste: naam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en het 
adres van alle uiteindelijke begunstigden, alsook de aard en omvang van de door elke Uiteindelijke Begunstigde 
gehouden deelneming en de datum vanaf wanneer men uiteindelijke begunstigde is geworden. 
 
Latere wijzigingen: 
Ook elke toekomstige wijziging aan de controle over uw vennootschap of vereniging dient binnen de maand via 
deze applicatie gemeld te worden. 
 
 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 4 februari 2019 - personeelsvergadering  

https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/external_services

