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CLUBINFO 2019/11 
Voor clubbestuurders 

 
20 november 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
 
De temperaturen zakken onder nul maar de motivatie om te wandelen blijft natuurlijk aanwezig.   
Op dit moment hebben we al 31.205 leden die betaald hebben voor 2020.  Hierbij zijn er ook al heel wat nieuwe 
mensen.  De verantwoordelijken voor de ledenadministratie hebben het nu heel druk, veel moed verder.   
Tot ergens onderweg tijdens één van de vele mooie tochten die nog gepland staan.  
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Ledenadministratie en de gevolgen voor de scanning 

Zoals de meeste clubs weten, stopt het lidmaatschap van 2019 op 31 december 2019.  Jullie zijn volop bezig met 
de ledenhernieuwing in orde te brengen.  Denk eraan om ook telkens in het clubportaal de leden op betaald aan te 
duiden.  Voor de scanning wordt gecontroleerd op de gegevens uit het clubportaal.   
Aan de mensen die de ledenadministratie opvolgen, vragen we om niet te wachten tot 31 december om de leden 
op betaald aan te duiden.   
Aan de mensen van de scanning vragen we om niet 1 week op voorhand de ledenlijst te downloaden in het scan-
programma; maar dit zo kort mogelijk voor de tocht te doen.  
Op die manier worden zoveel mogelijk misverstanden aan de scanning uitgesloten.  

Vergeet ook niet de scanners te herprogrammeren opdat de nieuwe lidkaarten ook vlot gescand kunnen worden.  
Hierover is een mailing/clubinfo gestuurd op 30 oktober.  Stuur deze mail zeker door naar de mensen die de scan-
ning opvolgen in uw club.  

 

IVV-nummers 2020 

Elke wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw is een IVV-tocht.  Bedoeling is dat op elke wandeltocht de spe-
ciale IVV-stempel voorhanden is en dat deze gebruikt wordt om de IVV-kaarten van IVV-wandelaars af te stempelen.  
Die nummerstempel bevat zowel datum, IVV-logo en tochtnummer. Dit tochtnummer en het jaartal dient gevormd op 
de stempel. 
Let wel: enkel afstanden vanaf 5 km mogen een IVV-stempel krijgen.   

Elke IVV-tocht heeft een nummer.  Een lijst van de IVV-nummers 2020 vindt u terug op het clubportaal onder rubriek 
‘Downloads’ – ‘IVV’. U vindt er een lijst op datum en een lijst volgens clubnummer terug.  Zie voor elke tocht na welk 
IVV-nummer uw tocht kreeg en vorm dit nummer op de speciale IVV-stempel.  Vergeet ook niet het jaartal aan te 
passen voor 2020 a.u.b. 

Elke club is in het bezit van een aantal IVV-kaarten. Als u een IVV-kaart verkoopt aan een wandelaar dient deze 
hiervoor 4,50 euro aan uw club te betalen.  De club bestelt nadien een nieuwe IVV-kaart bij de federatie, kostprijs 
3,22 euro. 

Volle IVV-kaarten dienen aan Wandelsport Vlaanderen vzw - kantoor Hasselt bezorgd te worden.  De wandelaar 
ontvangt daarna via het secretariaat het diploma, speld en badge. 

 

Aandacht bij uw bestelling van betaalbewijzen 

Nog steeds bestellen heel wat wandelclubs de verkeerde startkaarten/inschrijfkaarten via ons clubportaal. 

Er zijn 3 soorten kaarten: 

- Betaalbewijzen leden (deze dient u te geven aan alle leden die gescand worden op uw wandeltocht) 
- Startkaarten/inschrijfkaarten voor niet-leden 
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- Startkaarten/inschrijfkaarten voor leden (dit is voor noodgevallen dus hiervan moet je er voldoende hebben om 
bij een noodgeval op de oude manier te kunnen werken). Wat zijn de noodgevallen, bv. er is een stroompanne, 
de pc start niet op,….. Hier moet de club nog de mogelijkheid hebben om op de oude manier te werken.  

 

Extra opleiding RouteYou (praktijkgericht) 

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft al heel wat opleidingen gegeven sinds de samenwerking met RouteYou.  

Toch zijn er nog heel wat clubs die de weg naar Route You moeilijk vinden, daar er na zo’n sessie informatie verloren 
is gegaan als ze terug thuis zijn.  

Om deze redenen organiseren we sessies in kleine groepjes en praktijkgericht. U dient uw eigen laptop mee te 
brengen, zodat u kan inloggen voor uw eigen club. 

• Donderdag 5 december 2019 
vzw Dorpshuis Vrededaal, L. Van Kerckhovenstraat 1, 2870 Puurs – 19.00-21.30 uur 

• Vrijdag 6 december 2019 
Sport Vlaanderen Waregem - Veldloopstraat 11, 8790 Waregem – 14.00- 16.30 uur 

• Donderdag 12 december 2019 
Sport Vlaanderen Herentals – Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals – 19.00 – 21.30 uur 

• Vrijdag 13 december 2019 
Secretariaat WSVL vzw – Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt – 14.00 – 16.30 uur 

     Het aantal is beperkt tot 20 personen per sessie met een max van 2 personen per wandelclub. VOL =VOL 

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

Inschrijven kan via het clubportaal → evenementen. 

 

Tevens heeft Pascal van RouteYou een stappenplan op maat gemaakt voor onze wandelclubs (zie onderstaande 
link). Het biedt een stappenplan voor de meest essentiële functies die jullie wensen te gebruiken. 

 
https://help.routeyou.com/nl/topic/view/612/handleiding-voor-wandelsport-vlaanderen 
 

Hernieuwing lidmaatschap en nieuwe leden in het clubportaal 

Elke club kreeg de voorgedrukte PVC-lidkaarten van zijn leden van 2019.  Soms gebeurt het dat mensen die in het 
clubportaal op niet-actief staan (dit wil zeggen: lid waren in 2018 maar niet in 2019) terug hernieuwen.  Voor deze 
personen moet je wel nog een voorlopige lidkaart en mutualiteitsattest afdrukken.  Zij krijgen dan na 1 à 2 maan-
den de PVC kaart thuis opgestuurd.  Voor nieuwe leden moet je uiteraard ook een voorlopige lidkaart en mutuali-
teitsattest afdrukken.  Ook zij krijgen na verloop van tijd de PVC kaart.  Elke club kreeg met de regiovergadering 
een enveloppe met daarin de blanco lidkaarten.  (wie niet aanwezig was op de regiovergadering, kreeg dit via de 
post) Indien nog vragen rond ledenadministratie mail naar leden@wandelsport.be of 050/405140  

 

Omnium opdrachten voertuigen clubbestuurders 2020: herinnering 

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  

https://help.routeyou.com/nl/topic/view/612/handleiding-voor-wandelsport-vlaanderen
https://help.routeyou.com/nl/topic/view/612/handleiding-voor-wandelsport-vlaanderen
mailto:leden@wandelsport.be
mailto:leden@wandelsport.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be


               pag. 3 

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: herinnering   

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.  Wie in 2019 op deze verzekering intekende, kreeg hierover al 
een mail.  Gelieve hierop zeker te reageren voor 10 december.  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) 

 

Herinnering: opleiding clubportaal 

In december zijn er nog enkele opleidingen clubportaal.  Een ideaal moment om nieuwe mensen wegwijs te maken 
in het clubportaal.  Of ook voor bestuursleden die eens een opfrissing willen betreffende het clubportaal.  De oplei-
ding 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 2u à 2,5u.   
Als je de eigen laptop mee brengt, kan je meevolgen in het systeem bij je eigen club.  Alles wordt ook gepro-
jecteerd, zodat je ook zonder laptop vlot kan volgen.  

Inschrijven verplicht via het clubportaal.  

 

Herinnering: nieuwjaarsviering met huldiging verdienstelijke leden  

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. 

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.   

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 9 december 2019 
➢ Donderdag 19 december 2019 
➢ Van 21 december tot en met 5 januari 2020 
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