
             

 

 

CLUBINFO 2019/10 A 
Voor clubbestuurders 

 
 7 oktober 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
De ene dag goed weer om te wandelen, de andere dag regen en wind.  Hopelijk komen er toch nog aangename 
wandeldagen.   
Hier terug een uitgebreide clubinfo.  De verslagen van de regiovergadering kan je raadplegen via de link in de 
nieuwsbrief en ze komen ook op het clubportaal.  In december worden terug opleidingen voorzien voor het clubpor-
taal.  Zowel clubbestuurders voor wie het clubportaal nieuw is, als de bestuurders die een opfrissing wensen, kunnen 
inschrijven.   
De samenstelling van de nieuwe raad van bestuur komt ook aan bod in deze clubinfo.  Ook over een aantal bijscho-
lingen en de nieuwjaarsvieringen lees je hieronder.  
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Berichten vanuit de raad van bestuur 

Het verslag van de raad van bestuur van juni en augustus is te vinden op de website van Wandelsport Vlaanderen 
vzw (rubriek beleid/verslagen). Je kan het ook lezen via deze link en deze link.  

 

Nieuwe raad van bestuur 

Op zaterdag 5 oktober vond de algemene vergadering plaats.  Tijdens die vergadering was er de verkiezing voor 
de raad van bestuur.  De samenstelling van de raad van bestuur ziet er als volgt uit: 

Rik Bulckaen 
Frans Deflem 
Paul De Brauwer 
Lieven Hostens 
Fons Leys 
Jos Timmermans 
Herman Valenberghs 
Marleen Vandenweghe 
Luc Weemaes 

 
De huidige raad van bestuur blijft nog in functie tot eind december 2019.  In de komende maanden zal de over-
dracht van info en taken gebeuren.  De verdeling van de openstaande functies gebeurt op de raad van bestuur van 
22 oktober.  

 

Opleiding clubportaal 

In het najaar organiseren we weer enkele opleidingen clubportaal.  Een ideaal moment om nieuwe mensen weg-
wijs te maken in het clubportaal.  Of ook voor bestuursleden die eens een opfrissing willen betreffende het clubpor-
taal.  De opleiding gaat door in:  

het secretariaat in Hasselt op dinsdag 3 december 2019.  
het secretariaat in Maldegem op dinsdag 10 december 2019 
Er is op beide dagen een sessie om 13u30 en een sessie om 19u30.  De opleiding duurt ongeveer 2u à 
2,5u.  

Inschrijven verplicht via het clubportaal.  

 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11826/2019-06-25-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11826/2019-06-25-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11830/2019-08-22-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11830/2019-08-22-verslag-rvb


             

Herinnering: opleiding Route You  

In het voorjaar heeft Wandelsport Vlaanderen vzw een samenwerking aangegaan met RouteYou. Alle contactper-
sonen van onze wandelclubs hebben toen een email met een link ontvangen om in te loggen bij RouteYou.  

Heel wat clubs zijn ondertussen al aan de slag gegaan met dit programma, maar er zijn heel wat clubs die de weg 
naar RouteYou nog niet gevonden hebben. Was één trainingssessie te weinig of zijn er nog vragen waardoor je 
nog niet van start bent gegaan? Tevens zijn er enkele hernieuwingen bijgekomen aan het programma: vanaf nu 
krijg je op de overzichtsprint ook de bezienswaardigheden te zien. Binnenkort zal dit ook op de groepsprint toege-
voegd worden. 

Om deze redenen zullen er in oktober terug trainingssessies plaatsvinden specifiek voor clubs van Wandelsport 
Vlaanderen vzw. 

• Donderdag 17 oktober 2019 – Sport Vlaanderen Waregem - Veldloopstraat 11, 8790 Waregem 

• Dinsdag 22 oktober 2019 – Sport Vlaanderen Herentals – Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals   

Telkens van 19.00 – 22.00 uur. 

Het is belangrijk dat de persoon/personen die de parcours uittekenen en uitzetten, aanwezig zijn op deze opleidin-
gen of de personen die vorige keer de lessen bijgewoond hebben. 

Inschrijven kan via het clubportaal → evenementen. 

Tevens kunnen jullie ook gratis deelnemen aan de extra RouteYou Training sessies. Deze vinden jullie op de website 
van RouteYou terug. 

 

Herinnering: lidgeldhernieuwing  

Het clubportaal, deel leden, staat weer open. Alle leden staan terug op niet-betaald. Je kan nieuwe leden ingeven 
voor 2020.  Je mag voor deze nieuwe leden al de lidkaart 2020 gebruiken. De mensen zijn dan lid voor de rest van 
2019 en voor 2020.  Jullie hebben via de regiovergadering of via de post de blanco lidkaarten 2020 gekregen.  De 
lidkaarten van de huidige leden kunnen we pas verdelen op 29/10 ofwel op 7/11. Waar u de lidkaarten wil afhalen, 
moet u doorgeven via het clubportaal.   

 

Nieuwjaarsviering met huldiging verdienstelijke leden  

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 2019 krijgen hiervoor een aandenken.  Er wordt 40,00 
euro/persoon aangerekend voor de avond; behalve voor de gevierden, zij nemen gratis deel.  

De nieuwjaarsvieringen 2020 vinden plaats op: 

10/01/2020 – Limburg - Feestzalen Elysee – Koerlostraat 27 – 3600 Genk 

15/01/2020 – Antwerpen - Parochiezaal Sint Amands Geel – Werft 16 – 2440 Geel 

20/01/2020 – Oost-Vlaanderen - Feestzaal Bevegemse Vijvers – Bevegemsevijvers 1 – 9620 Zottegem 

23/01/2020 – West-Vlaanderen - Zaal d' Oude Melkerij – Stationsstraat 143 b – 8830 Hooglede (Gits) 

24/01/2020 – Vlaams-Brabant - Parochiezaal Sint Martinus – Holsbeeksebaan 1/3 – 3111 Wezemaal 

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

Wandelsport Vlaanderen vzw hoopt vele verdienstelijke leden te mogen verwelkomen op het gezellig samenzijn met 
wandelaars uit de eigen regio!  

 

Clubs kunnen inschrijven voor de Nieuwjaarsvieringen 2020 via het clubportaal ‘Evenementen’.  Uiterste datum van 
inschrijving is één week voor de start van de Nieuwjaarsviering in uw provincie.   

In de Walking Magazine 19 (september) is er reeds een oproep gelanceerd naar alle leden van Wandelsport Vlaan-
deren vzw. Het kan dus best zijn dat enkele van jullie leden zich tot jullie club wenden om zich in te schrijven of dit 
reeds hebben gedaan. 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,… 

 



             

Doorsturen uitnodiging naar collega clubs 

Sommige clubs sturen automatisch mailings over hun volgende tocht naar alle clubs uit hun regio.  Niet alle clubbe-
stuurders zijn daarmee opgezet.  Je krijgt veel dubbel info, want ook alles is in de Walking in Belgium te vinden of 
op de online kalender.  Probeer daar dus een evenwicht in te vinden.  Extra reclame voor een nieuwe tocht of een 
jubileum kan natuurlijk altijd.  Wil je als club dergelijke mails niet meer krijgen van andere clubs, laat hen dit dan 
weten.  De club die de mailing verstuurt, kan dan het betreffende mailadres in zijn lijst schrappen.  

 

Opleiding “Mijn sportclub, een vzw” 

Een groot deel clubs is al overtuigd van de meerwaarde van vzw te zijn als sportclub.  Sommige clubs twijfelen nog.  
Tijdens de bijscholingen van Dynamoproject krijg je info over wat je moet in orde brengen als vzw en ook i.v.m. de 
gevolgen van de nieuwe regelgeving.  Er zijn komende weken nog enkele opleidingen gepland: 

• 17 oktober in Wuustwezel.   

• 24 oktober in Vilvoorde 

• 20 november in Rumst 

Meer info en inschrijven via https://www.dynamoproject.be/bijscholingen  

 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Vrijdag 1 november - Allerheiligen”  
➢ Maandag 11 november - Wapenstilstand 

https://www.dynamoproject.be/bijscholingen
https://www.dynamoproject.be/bijscholingen

