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CLUBINFO 2019/12 A 
Voor clubbestuurders 

 
13 december 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
We zijn in de periode van de sfeervolle kerstwandelingen.  Door onze clubs worden heel wat van deze tochten 
georganiseerd. Breng hen zeker een bezoekje.   
In deze clubinfo vooral enkele punten die eerder aan bod kwamen, maar waarbij we nog een verduidelijking geven.  
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 
 

Nieuwjaarsvieringen 2020 

Inschrijvingen voor de nieuwjaarsvieringen doe je via het clubportaal. Doe dit zeker op tijd zodat de voorbereiding 
vlot kan verlopen.  Je kan inschrijven tot 1 week voor jouw viering.  

➢ 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 

 

Omnium opdrachten voertuigen clubbestuurders 2020: formulieren 

Wie voor 10 december doorgaf welke voertuigen omnium verzekerd mogen worden; zal komende week de formu-
lieren in de bus krijgen.  De formulieren staan op naam en deze worden in 1 pakket naar de contactpersoon van de 
club gestuurd.  Op die manier weet de club duidelijk welke wagens doorgegeven zijn voor de verzekering.  Geef het 
formulier aan de betreffende clubbestuurders.  Leg het formulier in de wagen bij de boorddocumenten en bij een 
ongeval vul je dit formulier in en mail dit  naar verzekeringen@wandelsport.be .  De facturatie voor deze verzekering 
gebeurt in de eerste maanden van 2020.   

Indien nog onduidelijkheden, mail naar verzekeringen@wandelsport.be  

 

Enkele nieuwe documenten op het clubportaal 

In het clubportaal staan enkele geactualiseerde documenten.  Onder de rubriek Andere/downloads/Logo’s & lid-
kaarten vind je een overzicht van de lidkaarten van de federaties waarmee we een overeenkomst hebben dat hun 
leden mogen deelnemen aan ledenprijs.  Dit zijn KWBN (de Nederlandse Wandelfederatie), VGDS en FFBMP 
(wandelfederatie van de Duitstalige gemeenschap en Franstalige gemeenschap) en de Luxemburgse wandelfede-
ratie FLMP.  

In de rubriek Andere/downloads/Walking Magazine staan er 2 vernieuwde overzichten geldig voor 2020.  De prij-
zen die de clubs moeten betalen als ze een publiciteit in het tijdschrift willen en het overzicht van de deadlines voor 
Walking Magazine.  

 

Nieuwe wetgeving cateringmateriaal  

In een clubinfo in juli brachten we dit item al eens. Vanaf 2020 is er nieuwe regelgeving rond cateringmateriaal 
(drankbekers, flesjes, enz.).  Ook sportclubs zullen hier, bij de organisatie van evenementen, mee geconfronteerd 
worden. We zetten de verplichtingen even op een rijtje. (bron: website Dynamoproject) 
 
Vanaf 2020 zal het op alle evenementen verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of pet-
flesjes. Frisdrank zal je moeten aankopen in glazen retourflessen of tappen via een postmixsysteem en aan de 
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consument serveren in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren: enkel nog uit vaten of glazen retourfles-
sen en schenken in herbruikbare bekers. 
 
Voor niet-overheden (zoals sportclubs) is nog een uitzondering mogelijk: Kiest een (niet-overheid) organisator er 
toch voor om wegwerp-recipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 
2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen.  De bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en projecten 
hebben aangetoond dat sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel slagen door te werken met 
een retoursysteem om de stroom zuiver terug te krijgen. 
 
Wat zijn evenementen? 
Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, ker-
mis… De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en ie-
dereen is er welkom, al of niet tegen betaling. Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een 
open of afgesloten ruimte. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals, stad-, gemeente-, dorps- of 
wijkfeesten, markten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen. Ook evenementen op plaatsen die ingericht 
zijn om evenementen te hosten, vallen hieronder, zoals sportstadions, concerthallen en cultuurcentra. Bijvoor-
beeld, sportwedstrijden met publiek georganiseerd in een stadion, vallen ook onder deze regels. 
Activiteiten met een permanent karakter zoals pretparken, dierentuinen, strandbars, terrassen verbonden aan een 
café of restaurant, vallen niet onder de categorie “evenement”. De reguliere werking van een zwembad, sporthal, 
recreatiedomein e.d. valt ook niet onder de definitie van een evenement. Enkel als er speciale manifestaties in 
doorgaan, zoals een optreden of een wedstrijd of competitiematch waar publiek wordt voor uitgenodigd, en die een 
tijdelijk karakter hebben, moet het geheel worden beschouwd als een evenement. 
 
Wie is de eventorganisator? 
De eventorganisator is degene die het event organiseert. Bijvoorbeeld, in geval van een evenement dat in de 
openbare ruimte plaatsvindt, is degene die de aanvraag indient de eventorganisator. Het is aan de eventorganisa-
tor om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van dranken die binnen een 
afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van bo-
venstaande regels over bekers en drankverpakkingen. 
OVAM bracht meer informatie en een praktische handleiding rond retoursystemen samen op de website van de 
Groene Vent   
 

Enkele verduidelijkingen ivm de nieuwe lidkaarten/PVC-lidkaarten 

 

Nieuwe leden:  Clubs moeten ons geen lijst met nieuwe leden doorsturen met verzoek om PVC-kaarten aan te ma-
ken.  De clubs geven de nieuwe leden een voorlopige papieren lidkaart en mutualiteitsattest. Met deze lidkaart 
kunnen ze zich inschrijven als lid op de tochten.  
Maandelijks kunnen we op het secretariaat een lijst met alle nieuwe leden genereren. Op basis van deze lijst wor-
den PVC-kaarten aangemaakt die rechtstreeks naar de leden wordt opgestuurd.  Mensen die nieuw lid werden in 
de club tussen 1/10 en 12/11 kregen al hun PVC-lidkaart thuis gestuurd.  Half december trekken we een nieuwe 
lijst om naar de drukker te sturen, zodat de mensen de PVC lidkaart nog voor nieuwjaar ontvangen.   
 
Leden met status niet-actief die betalen: voor deze leden zal u in het pakket kaarten geen PVC-kaart vinden. Clubs 
printen voor deze leden een voorlopige papieren lidkaart en mutualiteitsattest. 
Maandelijks kunnen we op het secretariaat een lijst met alle leden die van niet-actief naar betaald zijn gegaan ge-
nereren. Ook voor deze leden wordt een PVC-kaart aangemaakt die rechtstreeks naar de leden wordt gestuurd. 
 
Adreswijzigingen: Gezien er op de PVC-lidkaarten geen adres meer is afgeprint, is het niet nodig om bij adreswijzi-
gingen nieuwe kaarten te printen.  Belangrijkste is dat het adres correct in de ledendatabase is opgenomen.  Dit is 
niet alleen van belang voor verzending van ons tijdschrift maar ook voor de verzekering.  
 
Fouten in de naam of verlies van lidkaart:  de club of het lid dient het secretariaat te verwittigen zodat we een 
nieuwe lidkaart kunnen aanmaken.  Bij verlies van een lidkaart kan de club indien nodig een voorlopige papieren 
lidkaart afprinten. Maar melding aan het secretariaat blijft nodig opdat we een nieuwe PVC-lidkaart kunnen druk-
ken.  
 
 

Wandelboekje Limited Edition 

Elke club kreeg speciale Wandelboekjes Limited Edition om te geven aan de leden die hun lidmaatschap voor 
2020  hernieuwden.  Deze wandelboekjes kunnen nu al voorgelegd worden om een stempel te ontvangen.  Men 
kan een stempel krijgen op alle nog komende tochten die vermeld zijn in Walking in Belgium 2019 en Walking in 
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Belgium 2020.  Een lid kan meerdere boekjes aanbieden om te laten stempelen of het gadget te krijgen; maar 
slechts 1 boekje per persoon.  Daarom is het belangrijk vooraan in het wandelboekje uw naam en persoonsgege-
vens in te vullen.  
 
 

Gebruik betaalbewijzen  

Het scannen bij de inschrijving op de tochten is verplicht.  Aan niet-leden geef je een inschrijfkaart mee (die ze 
moeten invullen en in de doos steken).  De leden krijgen een betaalbewijs dat ze moeten bijhouden (dus niet meer 
in de doos steken).  Als club mag je niet zomaar blanco betaalbewijzen mee geven.  
De betaalbewijzen moeten ontwaard worden. Dit kan door het noodnummer te vermelden of de clubstempel en de 
tochtdatum toe te voegen.  
 
 

Correcte beschrijving parcours  

We krijgen regelmatig opmerkingen dat de omschrijving van de parcours in Walking in Belgium niet kloppen met de 
realiteit.  Bijvoorbeeld: er wordt de wandelaar een parcours beloofd tussen velden en bossen, terwijl het vooral ver-
harde paden zijn en geen bos; de aangeboden afstanden kloppen niet met de vermeldingen in Walking in Belgium.  
Indien er zaken wijzigen dan kan je dit steeds melden via kalender@wandelsport.be . Noteer in je mail duidelijk 
over welke club en welke tocht het gaat en wat er gewijzigd moet worden.  
 
 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

Op volgende data is het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw gesloten  
 
Donderdag 19 december 2019 
Van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020 
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