
             

 

 

CLUBINFO 2019/02 
Voor clubbestuurders 

 
19 februari 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
Vanaf nu versturen wij de Clubinfo via een ander mailingprogramma. Hopelijk kan iedereen deze nu goed ontvangen. 
De werkwijze blijft hetzelfde: één à twee keer per maand krijgen jullie nuttige info omtrent het besturen van een 
club.  Dit zijn enerzijds wettelijke verplichtingen of nieuwigheden en daarnaast nuttige zaken vanuit de federatie zelf.  
In deze clubinfo onder andere de aankondiging van enkele bijscholingen, duiding bij het clubportaal, regiovergade-
ringen voorjaar en de wandelbeurs 2019.  
 

 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Het verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 18 december 2018: klik HIER 

 

Verzekeringen ‘Brand clubmateriaal’ en ‘omnium voertuigen clubbestuur-
ders’    

De clubs die intekenden voor de polis Brand Clubgerief of polis ‘Omnium dienstopdrachten clubbestuurders’ ont-
vingen recent een factuur. De factuur geldt als bewijs van betaling van de premie. 
Clubs die geen factuur ontvingen zijn niet ingeschreven op deze polissen en kunnen er dus ook geen beroep op 
doen bij eventuele schadegevallen. 
 
Indien clubs nog willen intekenen op deze polissen kan dit maar voor de beide polissen wordt de volledige jaarpre-
mie aangerekend zijnde voor de polis ‘Brand clubmateriaal’ 5 euro per 2.500 euro verzekerde waarde en voor de 
polis ‘Omnium dienstverplaatsingen clubbestuurders’ 65 euro/jaar. 
 
De nieuwe polis ‘Brand Clubgerief’, afgesloten bij Fidea, staat op het clubportaal bij de Downloads, rubriek ‘Verze-
keringen’. 
 

Bijscholing clubportaal 

Misschien is er in uw club wel een wijziging in uw bestuur en zit u nog met vragen over het clubportaal? Goed nieuws, 
want u kan terug inschrijven voor een “opleiding clubportaal”. Deze opleiding is heel belangrijk voor nieuwe clubs, 
nieuwe secretarissen, nieuwe ledenverantwoordelijken, … 

 

Als u uw eigen laptop meebrengt, dan kan u rechtstreeks meevolgen op het clubportaal bij uw eigen leden en tocht-
gegevens.  

De sessies gaan door in de secretariaten van Wandelsport Vlaanderen vzw zowel in Hasselt (Bedrijfsstraat 10 ) als 
in Maldegem (Industrielaan 11) op volgende dagen: 

Opgelet! Plaatswijziging tov melding in clubinfo 2018/12 B. 

 
➢ Maandag 01/04/2019 van 13.30u tot 16.00u of van 19.30u tot 22.00 uur in Hasselt  
➢ Dinsdag 02/04/2019 van 13.30u tot 16.00u of van 19.30u tot 22.00 uur in Maldegem 

Let op dat u inschrijft voor de juiste locatie en het juiste uur, want VOL = VOL. Per club mag men max. 2 personen  
inschrijven. Inschrijven via het clubportaal → 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏.  

 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10209/2018-12-18-verslag-rvb


             

Toegang tot het clubportaal 

We horen soms dat er mensen zijn die al meer dan een jaar niet in meer het bestuur zitten en wel nog toegang 
hebben tot het clubportaal.  In zo’n gevallen is het dus aangewezen dat die toegang geschrapt wordt.  

We zetten hier nog even alle info op een rijtje inzake toegang geven tot het clubportaal. 

• In de clubfiche, onder clubbeheer, zie je onderaan wie van jullie club allemaal toegang heeft tot het clubpor-
taal. Het is de club zelf die bepaalt wie toegang heeft, maar we adviseren om dit te beperken tot een 3-tal 
personen.  Zo blijft het beheersbaar.  Het is dus niet nodig om standaard alle bestuursleden toegang te 
geven of om bijvoorbeeld de voorzitter toegang te geven als deze niet met het clubportaal werkt.   

• Om een persoon effectief de toegang te geven of te schrappen, neem je contact op met iemand van de cel 
administratie.  Zij brengen dit voor u in orde.  Om toegang te krijgen ontvangt de betrokken persoon een 
email met de vraag een wachtwoord in te stellen.  Men logt dus steeds in met het eigen lidnummer of email-
adres en het zelf gekozen wachtwoord.   

 

Wie ontvangt onze Clubinfo: 

Onze clubinfo wordt verzonden aan al wie in het clubportaal als ‘bestuurder’, ‘voorzitter’, ‘ondervoorzitter’, ‘secreta-
ris’, ‘penningmeester’ of ‘contactpersoon’ is opgegeven.   We merken echter dat van enkele van deze mensen het 
veld ‘lidgeld betaald’ (nog) niet is aangevinkt.  

We vragen de clubs volgende na te zien: 

➢ Dat bij de mensen die geen deel meer uitmaken van het bestuur de functie(s) geschrapt zijn in de ledenlijst 
op het clubportaal. 

➢ Dat bij alle ‘werkende’ bestuurders het veld ‘lidgeld betaald’ is aangevinkt. 

➢ Dat zoveel mogelijk emailadressen bij de bestuurders zijn ingevuld. 

 

Nieuw huishoudelijk reglement 

Het nieuwe huishoudelijk reglement is meegestuurd met de uitnodiging voor de regiovergadering en is ook te vin-
den op het clubportaal (onder Andere/downloads/Statuten en huish regl) en op de website.  
 

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 nog de lidkaart 
2019 geldig.  Indien een wandelaar een lidkaart 2019 aanbiedt bij de scanning doch dit lid is niet als ‘lid 2019’ 
aangevinkt in het clubportaal, dan is deze kaart niet geldig en zal dit lid de deelnemersbijdrage van niet-leden dienen 
te betalen. De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019.    

 

Wandelbeurs 2019 

Na een geslaagde eerste editie zal onze Wandelbeurs ook dit jaar weer doorgaan. Uiteraard zijn onze leden weer 
van harte welkom om langs te komen en dit opnieuw helemaal gratis. Hieronder vinden jullie de flyer om op te nemen 
in jullie clubblad. Tot dan!  

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10166/flyer-a4-jpg (A4/ jpg) 
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10170/flyer-a-pdf (A4/ pdf) 
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10174/flyer-a5-pdf (A5/ pdf) 
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10178/flyer-a5-jpg (A5 /jpg) 
 

Regiovergaderingen voorjaar 2019 

Provincie Antwerpen: 27 februari 2019: Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1 in 2870 Kalfort-Puurs 

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

Provincie West-Vlaanderen: 4 maart 2019: Zaal De Biekorf, Biekorfstraat 5 in 8850 Ardooie. 

     Provincie Oost-Vlaanderen: 6 maart 2019: Gemeentelijke Feestzaal, Schooldreef 40 in 9230 Wetteren   

     Provincie Limburg: 8 maart 2019: zaal Eneiden, Spalbeekstraat 35 in 3510 Spalbeek 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10166/flyer-a4-jpg
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10170/flyer-a-pdf
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10174/flyer-a5-pdf
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10178/flyer-a5-jpg


             

 

Samenwerking tussen RouteYou en Wandelsport Vlaanderen vzw 

Sinds kort heeft Wandelsport Vlaanderen vzw een samenwerking aangegaan met RouteYou. Alle contactpersonen 
van onze wandelclubs ontvangen binnenkort een email met een link om in te loggen bij RouteYou. Zo kunnen alle 
clubs hun parcours uittekenen via dit programma en uitgeprint uithangen in de startzalen. 

Voor alle informatie hierover zullen er opleidingen gegeven worden door RouteYou, zodat iedereen optimaal met 
het programma kan werken.  

De trainingssessies (specifiek voor clubs van Wandelsport Vlaanderen vzw) gaan door op 4 april 2019 JOC in 
Puurs, 9 april 2019 Huis van de Sport in Gent en 11 april 2019 GCOC Oosterhof in Lummen, telkens van 19.00 – 
21.00 uur.   

Opgelet! In Puurs zal de opleiding voorafgegaan worden door Trage Wegen (18.00 – 19.00 uur). Zij willen jullie 
parcoursmeesters nog extra mooie wandelpaadjes meegeven bij het uitzetten van uw parcours.  

Het is belangrijk dat de persoon/personen die de parcours uittekenen en uitzetten, aanwezig zijn op deze opleidin-
gen.  

Inschrijven kan via het clubportaal → evenementen. 

Tevens kunnen jullie ook gratis deelnemen aan de extra RouteYou Training sessies.  

 

• Een RouteYou Training Session is gratis voor partners en potentiële partners. 

• Wil je voor één van deze sessies inschrijven? Selecteer dan bij het inschrijven het gratis 'Partner ticket'. 

• Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt, schrijf tijdig in. Klik op volgende link voor alle opleidingen. 

Bekijk dan hier het overzicht van de andere RouteYou Trainingen en Academies. 
 

 

Nieuwe verplichting: het UBO-register! 

Nieuws vanuit VSF: Wat dient een VZW te doen om in orde te zijn met het UBO-register? 

* UPDATE 18/2/2019: De handleiding voor vzw's staat online 

* UPDATE 13/2/2019: De deadline werd verschoven naar 30 september 2019. 

 

In deze FAQ en dit nieuwsbericht licht het VSF toe wat het UBO-register is en wat je hiervoor als vzw moet doen.  

De deadline voor indienen lag voor 2019 op 31 maart 2019, maar intussen werd die deadline verschoven naar 30 
september 2019. De FOD Financiën ontwikkelde een handleiding voor vzw's (externe link). We raden aan de in-
structies uit deze handleiding stap voor stap te volgen. 

 
 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 11 maart 2019 - personeelsvergadering  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frouteyou.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc6a567d89d3d15f3b57bea689%26id%3D572f43394d%26e%3D3237f31385&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7Cf1238f8f438148ac412608d68de084e9%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=kO6e%2Fc5ty6SqN8y54sa6nYft9rn3hcliComtgeb76gw%3D&reserved=0
https://www.vlaamsesportfederatie.be/faq/wat-is-het-ubo-register-en-hoe-voldoe-ik-als-vzw-aan-deze-verplichting
https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/ubo-register-ook-vzws-moeten-aangifte-doen-maar-krijgen-uitstel-tot-31-maart
https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf

