
             

 

 

CLUBINFO 2019/10 
Voor clubbestuurders 

 
25 oktober 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
In deze clubinfo een aantal items rond verzekeringen.  De verzekering voertuigen clubbestuurders en verzekering 
brand clubgerief zijn jaarpolissen. Dus hiervoor moet de club elk jaar opnieuw melden of men er op intekent.  Alle 
info vind je hieronder en de formulieren zijn bij deze mailing gevoegd.   
Enkele andere punten zoals lidkaarten, Wandelbeurs 2020, noodnummer, opleiding clubportaal vervolledigen dit 
document.  
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

 

Omnium opdrachten voertuigen clubbestuurders 2020 

Clubs kunnen voor hun bestuurders/medewerkers een ‘Polis Omnium Voertuigen Dienstopdrachten’ afsluiten.  
Deze polis dekt de schade opgelopen aan een voertuig dat in opdracht van de club werd gebruikt (bv bij uitpijlen, 
bevoorrading, deelname aan bestuursvergaderingen,…). 

Meer info over deze polis vindt u op het clubportaal onder de downloads → verzekeringen en in de infobrochure 
verzekeringen. . 
 
Deze verzekering is een jaarpolis.  Clubs die op deze polis willen intekenen, vullen bijgevoegd formulier in en be-
zorgen dit aan het secretariaat in Maldegem.   Bij voorkeur de Excel doormailen aan  
verzekeringen@wandelsport.be. De polis wordt NIET automatisch verlengd voor clubs die dit in 2019 onderteken-
den.  
Na verwerking bezorgt Wandelsport Vlaanderen vzw (eind december) voor elk voertuig, waarvoor de polis wordt 
aangevraagd, een attest/aangifteformulier waarop de naam van de eigenaar, het merk, type voertuig en de num-
merplaat is vermeld. Dit attest voegt u best bij de boorddocumenten van het voertuig.  
 
Doe de aanvraag vóór 10 december 2019 zodat de dekking door de verzekering vanaf 1/1/2020 in orde is.  De 
facturatie van deze verzekering gebeurt via de clubfactuur in voorjaar 2020  
In de loop van het jaar kunnen ook nog altijd voertuigen doorgegeven worden. Let wel: de polis voor voertuigen die 
in de loop van het jaar ingeschreven worden, vervalt eveneens op 31/12. Ook voor deze wagens wordt het jaarta-
rief van 65,00 euro per wagen aangerekend.  
Als een bestuurder in de loop van het jaar van wagen verandert, dan geeft u de gegevens van de nieuwe wagen 
door via het intekenformulier en vermeld duidelijk dat het een vervanging is in een bestaande polis.  Dan wordt er 
geen nieuwe premie aangerekend.  
 

 

Verzekering clubmateriaal   

Elke club kan via Wandelsport Vlaanderen vzw een verzekering aangaan voor clubmateriaal opgeslagen bij der-
den. Deze verzekering is vanaf 2019 bij Fidea ondergebracht.  In bijlage vindt u het formulier voor aanvraag van de 
verzekering ‘Brand clubgerief’.  De premie voor deze Brand en Varia polis bedraagt 5,00 euro per 2.500 euro ver-
zekerde waarde. Op het aanvraagformulier moet u geen opsomming noteren van de aard van de goederen.  De 
plaats waar de goederen opgeslagen zijn en de waarde moet wel ingevuld worden.  Let wel, deze verzekering is 
voor de opgeslagen goederen, niet voor de garage of hangar waar ze opgeslagen zijn.   
Deze verzekering moet elk jaar hernieuwd worden.  De facturatie van deze verzekering gebeurt via de clubfactuur 
in voorjaar 2020.  
Doe uw aanvraag zeker vóór 10 december 2019. (via mail naar verzekeringen@wandelsport.be) 
 
 
 
 

mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be


             

 

Verzekeringsattesten betreffende 2020 

Op het clubportaal in de rubriek downloads/verzekeringen vindt u de verzekeringsattesten betreffende 2020 terug.  
Sommige zaalverhuurders vragen een bewijs van verzekering, dus deze kan je nu zelf afhalen van het clubportaal.  

 

Noodnummer op tochten 

Op elke wandeling moet een club een noodnummer bekend maken aan de deelnemers.  Men hangt dit uit in de 
startzaal en rustposten en drukt dit af op de inschrijfkaart of betaalbewijs.  Het is evenzeer belangrijk dat het nood-
nummer bereikbaar is.  We kregen recent enkele meldingen van wandelaars die meerdere malen het nummer bel-
den, maar steeds de voicemail te horen kregen.   

 

Lidkaarten 2020 en attesten mutualiteit 

Zoals eerder gemeld, staat het clubportaal terug open om de ledenhernieuwing in orde te brengen voor het sportjaar 
2020.  Hierbij herhalen we nog kort de werkwijze bij hernieuwen of bij invoeren van nieuwe leden. 

De bestaande leden van 2019 zitten nog in de ledenlijst van uw club.  Bij hernieuwing controleer je of alle gegevens 
nog juist zijn en vink je ze als betaald aan.  Voor deze personen krijg je een voorgedrukte lidkaart en mutualiteitsat-
test. (dit is op 29 okt of 7 nov; naargelang wat je doorgaf via het clubportaal) .  Je geeft hen ook een Wandelboekje 
Limited Edition mee.  

Nieuwe leden moet je volledig ingeven in het clubportaal en je drukt een voorlopige lidkaart 2020 af én een mutuali-
teitsattest.  Beide documenten geef je af aan het lid.  Met die “voorlopige” lidkaart kan het lid gaan wandelen, is men 
verzekerd.  Na 1 à 2 maanden sturen wij aan het lid zelf de PVC lidkaart op. Dan mag de voorlopige lidkaart vernietigd 
worden.  Wij trekken een lijst van de nieuwe leden en bezorgen die aan de drukker van de PVC lidkaarten. De 
eerstvolgende zendingen van de PVC lidkaarten is rond half november en half december.  

 

 

Een leuke bus uitstap in 2020? Combineer een bezoek aan de Wandelbeurs 

2020 met een gratis wandeling.  

Eind september 2019 ging de tweede editie van de Wandelbeurs door in de Nekkerhal te Mechelen. Meer dan 100 

exposanten informeerden de wandelaars over hun wandeltochten, wandelreizen, wandeluitrusting en nog veel 

meer. Met meer dan 5000 bezoekers kunnen we spreken van een geslaagde tweede editie. Graag informeren we 

jullie daarom nu al over de volgende editie die zal doorgaan in het weekend van 26 en 27 september 2020.  

 

Omdat een clubuitstap naar de Wandelbeurs een interessante mogelijkheid kan zijn voor jullie leden, bieden we 

voor volgend jaar weer de mogelijkheid om een combinatie te maken van een bezoek aan de Wandelbeurs met 

een wandeling op één van de tochten in dat weekend. 

 

Hoe werkt het? 

 

Voor clubs die voor of na een bezoek aan de Wandelbeurs nog een wandeling willen maken op één van de wan-

deltochten die dat weekend doorgaan, willen wij als federatie het inschrijfgeld voor de leden op de wandeling te-

rugbetalen. Op die manier kunnen de leden zowel gratis de Wandelbeurs 2020 bezoeken als een gratis wandeling 

maken op één dag. Dit jaar maakten al 5 clubs gebruik van deze formule.  

 
1) De club laat aan de federatie weten dat ze met een bus naar de Wandelbeurs 2020 komt en geeft de wandel-

tocht door waar men voor of na het beursbezoek zal gaan wandelen. Dit kan door een mailtje te sturen naar 
wandelbeurs@wandelsport.be   
 

2) Bij het bezoek aan de Wandelbeurs 2020 geeft de clubverantwoordelijke een buslijst af met alle leden die op 
de bus zitten en die voor of na het bezoek aan de Wandelbeurs nog gaan wandelen. Deze lijst is makkelijk aan 
te maken via het clubportaal.  

 
3) Na het beursweekend zal WSVL vzw het aantal leden op de lijst vergelijken met het aantal deelnemers op de 

deelnemerslijst van de doorgegeven wandeltocht.  
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4) WSVL vzw betaald het inschrijfgeld voor leden op de wandeltocht achteraf terug aan de Wandelclub die met 

de bus is langs geweest op de Wandelbeurs 2020. 
 

 
Voorbeeld (fictief) 
 
1) Club A geeft aan de Wandelbeurs te bezoeken met de bus en voor of na het beursbezoek te gaan wandelen bij 

Club B. Club A stuurt een mail naar wandelbeurs@wandelsport.be met daarin de wandeltocht waar Club A 

voor of na het beursbezoek zal gaan wandelen en wanneer men naar de Wandelbeurs zal komen (voormiddag 

of namiddag). 

 
2) Club A geeft bij aankomst op de Wandelbeurs de buslijst af aan de inkom. 

 
 

3) Club  A vertrekt na het beursbezoek voor een wandeling bij wandelclub B. 
 

4) Na het weekend vergelijkt WSLV vzw het aantal deelnemers op de buslijst van  Club A met het aantal deelne-
mers van Club A op de tochtuitslag van de wandeltocht van Club B. 
 

 
5) WSVL vzw betaald het inschrijfgeld van het aantal leden op de buslijst terug aan club A 

 
Willen jullie gebruik maken van deze formule of zijn hierover vragen? Laat ons dan iets weten via wandel-
beurs@wandelsport.be  
 

 

 

Herinnering: 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.  

 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Vrijdag 1 november - Allerheiligen  
➢ Maandag 11 november – Wapenstilstand 
➢ Maandag 9 december – personeelsvergadering 
➢ Van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 

mailto:wandelbeurs@wandelsport.be
mailto:wandelbeurs@wandelsport.be
mailto:wandelbeurs@wandelsport.be
mailto:wandelbeurs@wandelsport.be
mailto:wandelbeurs@wandelsport.be

