
             

 

 

CLUBINFO 2019/03 
Voor clubbestuurders 

 
15 maart 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
We hopen dat jullie geen schade leden met de storm van de voorbije week.  De meeste clubs die vorig weekend 
organiseerden hadden een mindere opkomst aan wandelaars, wat jammer is. Wandelen is een buitensport, je kan 
nu eenmaal het weer niet bestellen. Een volgende keer hopelijk beter weer.  We hoorden van clubs dat ze parkoersen 
moesten hermaken op de dag zelf, dat er inschrijvingen voortijdig gestaakt werden. Deze clubs deden dit naar best 
vermogen waar we hen dankbaar voor zijn.  Veiligheid voor alles.  
 
We hebben voor jullie opnieuw een clubinfo klaar.  In deze clubinfo enkele aanbiedingen voor belangrijke bijscholin-
gen of infosessies, maar ook nuttige weetjes.  
 
Clubbestuurders of gevolmachtigd correspondenten van wie het lidmaatschap nog niet hernieuwd is voor 2019, 
ontvangen bij deze hun laatste clubinfo! 
 
Veel leesplezier en hopelijk ook wandelplezier het komend weekend! 
 

 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Herinnering bijscholing clubportaal 

Misschien is er in uw club wel een wijziging in uw bestuur of zit u nog met vragen over het clubportaal.  U heeft nu 
de mogelijkheid om u in te schrijven 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 t.o.v. 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.  

Inschrijven kan tot en met donderdag 28 maart.  

 

Infosessies verzekeringen 

Wandelsport Vlaanderen vzw biedt haar clubs en leden, maar ook de niet-leden, een heel degelijke verzekering aan.  
Onze sportpolis, onderschreven bij Arena NV, is heel uitgebreid.  Daarnaast biedt Arena nog een aantal andere 
polissen aan. 

Via de infobrochure die op het clubportaal (rubriek ‘Downloads’ – ‘Verzekeringen’) staat hebben we een poging 
gedaan om onze polissen te vertalen in zo goed mogelijk verstaanbare taal.  Toch krijgen we nog vaak vragen, 
opmerkingen,… omtrent onze verzekeringen. 

We organiseren infosessies omtrent onze verzekeringspolissen.  Dhr. Eddy Vandenbosch, directeur van Arena NV, 
zal zelf de infosessies geven.  Vragen, opmerkingen,… kunnen uiteraard op die avonden gesteld worden aan Dhr. 
Vandenbosch.  

  



             

De infosessies omtrent verzekeringen gaan door op: 

➢ Maandag 13/05/2019: 9880 Aalter, Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Aalter-Brug, Cardijnlaan 5 

➢ Donderdag 16/05/2019: 3560 Lummen, Koninklijke Harmoniezaal St.-Cecilia, Kerkstraat 27 

➢ Woensdag 22/05/2019: 2870 Puurs, vzw Dorpshuis Vrededaal, L. Van Kerckhovenstraat 1 
 

Aanvangsuur: 19u30, deuren open vanaf 19u. 

Elke aanwezige club ontvangt een bijgewerkte infobrochure omtrent de verzekeringspolissen afgesloten door Wan-
delsport Vlaanderen vzw. 

 

Lastminute berichten  

Op onze website kunnen jullie voortaan een overzichtspagina vinden met alle lastminute berichten (startplaats- en 
datumwijzigingen, bijkomende tochten, …) 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelkalender/2376/lastminute-berichten  

 

Walkon 2020  

Ook in 2020 stappen Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw samen voor gelukkige mensen in een betere  
wereld. WalkOn, het wandelcriterium, is inmiddels aan zijn vijfde jaargang toe. De boodschap achter de maatschap-
pelijke doelstelling, “sociaal verantwoord wandelen”, nog beter uitdragen is onze betrachting.  Vandaar onze warme 
oproep naar alle wandelclubs om toe te treden tot het criterium en hun steentje bij te dragen.  Het thema milieu in 
samenwerking met onze partner ‘Mooimakers’ wordt in 2020 uitgebreid en verfijnd. Wij houden van een propere 
wandelroute. Jij toch ook?  

 
Daarnaast willen we in 2020 ook zorg dragen voor een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.  Pistes naar 
een mogelijke partner hierbij worden overwogen.  

 
Voorwaarden tot toetreding: 

• Clubs leveren een bijdrage af van 0,10 euro per deelnemer en worden gevraagd lokaal te communiceren. 

• Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw voorzien een ruime communicatie via diverse kanalen zoals ma-
gazine, nieuwsbrief, sociale media, … 

• Uw organisatie krijgt in Walking in Belgium 2020 een apart icoontje. 

• De WalkOn-infostand en partners zorgen voor extra beleving op jullie organisatie. 

• Deelnemers ontvangen een WalkOn-spaarkaart waaraan diverse prijzen zijn verbonden.  Hoofdprijs is een 
waardebon van € 1.300 voor verblijf bij Vayamundo. 

 
Wens je met je wandelclub deel uit te maken van de grote WalkOn-wandelfamilie?  Stuur dan je kandidatuur vóór 1 
april 2019 naar stefaan.bailleur@wandelsport.be.  
Een samenkomst met de deelnemende wandelclubs wordt kort na 1 april e.k.voorzien! 
 

Lidkaarten 

We horen af en toe dat de barcode op de lidkaart niet goed gescand kan worden omwille van de slechte druk (de 
inkt vervaagt).  Voor de leden die dit melden kan de club een nieuwe lidkaart 2019 afdrukken.  Vraag de slechte 
lidkaart terug en bezorg deze, indien mogelijk, aan ons (tav Carine Van Hulle).  Je kan deze meegeven via iemand 
van de raad van bestuur of via een personeelslid.  Zo kunnen we samen met de drukker analyseren wat het probleem 
precies is, dit om in de toekomst dergelijke problemen te vermijden.  

 

Wet op de privacy i.v.m. verzending van mailing naar andere clubs 

Heel wat clubs ontvangen uitnodigingen, acties, promoties van wandelingen van andere clubs, enz in hun mailbox. 
Hierbij twee belangrijke opmerkingen.  Sommige clubs wensen deze info niet te ontvangen.  Zij kiezen op basis van 
de Walking in Belgium naar welke tochten ze gaan en vragen dan bij de betreffende club extra info op.  Dus stuur 
niet zomaar emails rond, enkel en alleen naar de clubs die het vragen.  Daarnaast is het belangrijk om de geadres-
seerden in BCC te zetten en niet in CC!  

 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelkalender/2376/lastminute-berichten
mailto:stefaan.bailleur@wandelsport.be


             

Herinnering opleiding 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. 

 
 
 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 15 april 2019 - Personeelssamenkomst 
➢ Maandag 22 april 2019 - Paasmaandag  

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

