
             

 

 

CLUBINFO 2019/04 
Voor clubbestuurders 

 
19 april 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
 
We hebben er lang op gewacht maar de lente is in het land. We hopen dat jullie genieten van het zonnige weer en 
dat jullie de wandelschoenen aantrekken om de mooie natuur in lentepracht te ontdekken. 

Na een fikse wandeling kan mogelijks een beetje tijd gevonden worden om de clubinfo door te nemen.  Deze staat 
opnieuw boordevol nuttige info bestemd voor onze clubbesturen. 

We wensen jullie alvast fijne Paasdagen toe. 

 
Veel leesplezier! 
 

 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Het verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 15 januari 2019: klik HIER en van 11 februari 2019: klik HIER 

 

Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement 

Op de algemene vergadering van 30 maart 2019  is artikel 13 van de statuten aangepast en goedgekeurd.  Dit artikel 
handelt over de raad van bestuur en over de aanpassingen die in artikel 5.1 van het huishoudelijk reglement zijn 
opgenomen. Deze aanpassingen werden toegelicht op de regiovergaderingen. Om later geen discussie te hebben, 
zijn deze bepalingen ook opgenomen in de statuten.  De nieuwe statuten vindt u op de website en op het clubportaal.  

Het huishoudelijk reglement is ook aangepast inzake de organisatie van Vlaanderen Wandelt.  Dit is artikel 12.1. Het 
nieuwe huishoudelijk reglement staat op de website en op het clubportaal.  

 

Herinnering infosessies 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.  Inschrijven kan via het clubportaal, rubriek Evenementen. Doe 
dit zeker 5 dagen vóór de bijscholing. Voor elke ingeschreven club wordt dan een aanwezigheidsattest opgemaakt. 
Dit kan eventueel ingediend worden bij jullie subsidiedossier voor de gemeente/stad.  

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

 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10423/2019-01-15-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10427/2019-02-11-verslag-rvb


             

Infosessies inzake het nieuwe verenigingenrecht 

Er is nieuwe wetgeving inzake de vzw’s of verenigingen. Op 28 februari 2019 werd namelijk het Wetboek Vennoot-
schappen en Verenigingen goedgekeurd in het Parlement. Met ingang van 1 mei 2019 zullen nieuwe vzw’s meteen 
onder de nieuwe wetgeving vallen. Bestaande vzw’s hebben langer de tijd om zich in regel te stellen. 

Dynamoproject organiseert dit voorjaar enkele bijscholingen: 

➢ 24 april 2019 om 19u: Huis van de Sport; Zuiderlaan 13 in 9000 Gent 
➢ 29 april 2019 om 19u: Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 in 3500 Hasselt 
➢ 2 mei 2019 om 19u: Best Western Club – Aldhem Hotel,  Jagersdreef 1 in 2280 Grobbendonk 
➢ 15 mei 2019 om 19u: Syntra AB – Campus Leuven, Geldenaaksebaan 327 in 3001 Leuven 
➢ 22 mei 2019 om 19u: De Valkaart,  A. Rodenbachstraat 42   in 8020 Oostkamp 

Tijdens deze bijscholing wordt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken. Het opmaken of aanpassen 
van de statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbreiding van 
een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’ zijn enkele redenen waarom deze 
bijscholing een must is voor bestuurders van een (sport)vzw. 

Meer info en inschrijven via de site van Dynamoproject: https://www.dynamoproject.be/bijscholingen/bijscholings-
type/bijscholing-mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht  

 

Scanning 

Héél wat leden ervaart moeilijkheden met de scanning van hun lidkaart.  Onze drukker is op de hoogte gebracht en 
blijkt dat er iets fout liep bij het fixeren van de inkt, waardoor deze vervaagt op de lidkaart. We vragen de clubs om 
voor hun leden die erom verzoeken een nieuwe lidkaart te printen.  De blanco lidkaarten zijn gratis te bekomen via 
het secretariaat. 

Bij de scanning helpt het af en toe om de lidkaart uit het plastiek hoesje te halen. Ook het nummer van de barcode 
kan manueel ingegeven worden in het systeem.  

 

U wandelt toch ook?  

Je zal het zeker al gemerkt hebben, wandelen komt regelmatig in de media.  We merken het ook aan het grote aantal 
niet-leden dat deelneemt aan onze wandelingen.  Meer en meer mensen hebben de wandelmicrobe te pakken.  
Misschien ook een goed moment om extra aandacht te hebben voor de niet-leden en hen de voordelen van het 
lidmaatschap uit te leggen. Korting op het inschrijfgeld bij een wandeltocht, een zeer goede verzekering, ook bij 
individuele wandelingen, gratis tijdschrift Walking Magazine, korting op aankopen in onze webshop, gratis toegang 
tot onze wandelbeurs in september en nog tal van clubvoordelen.  Organiseer bij de inschrijftafel niet-leden een 
infostand inzake het lidmaatschap.  Zet de juiste mensen aan die stand en wie weet kan je zo nieuwe leden maken.  

 

Data regiovergaderingen najaar 2019 

Omdat er door de regiobesturen enkele wijzigingen zijn aangebracht aan de data van de regiovergaderingen, lijsten 
we ze hier nog eens op.  Kijk goed na welke datum en locatie van toepassing is voor jouw provincie.  

➢ Donderdag 5 september: regiovergadering Antwerpen;  
o Dorpshuis Vrededaal, Van Kerckhovenstraat 1 in 2870 Kalfort-Puurs 

➢ Maandag 9 september: regiovergadering West-Vlaanderen;  
o In zaal De Mythe, Biekorfstraat 5 te 8850 Ardooie  

➢ Dinsdag 10 september: regiovergadering Oost-Vlaanderen  
o Gemeentelijke feestzaal, Schooldreef 40 in 9230 Wetteren  

➢ Donderdag 12 september: regiovergadering Vlaams Brabant;  
o In zaal Meubelen Verhaegen, Grote Baan 115 in Betekom/Begijnendijk 

➢ Vrijdag 13 september: regiovergadering Limburg;   
o Parochiecentrum, Kloosterstraat z/n in 3990 Peer 

 

 

https://www.dynamoproject.be/bijscholingen/bijscholingstype/bijscholing-mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht
https://www.dynamoproject.be/bijscholingen/bijscholingstype/bijscholing-mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht


             

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Maandag 22 april – Paasmaandag 
➢ Woensdag 1 mei - Dag van de Arbeid 
➢ Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag 
➢ Vrijdag 31 mei - brugdag “Hemelvaartsdag”  


