
             

 

 

CLUBINFO 2019/05 A 
Voor clubbestuurders 

 
2 mei 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
Net zoals vorig jaar zal Wandelsport Vlaanderen vzw ook dit jaar weer zorgen voor de promotie van onze wandelsport 
tijdens onze Wandelbeurs 2019. Laat je inspireren door deze clubinfo en kom met uw wandelclub naar onze wan-
delbeurs in Mechelen! 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 
 

Wandelbeurs 2019, laat je inspireren! 

Wandelsport Vlaanderen vzw op de Wandelbeurs 2019 
 
Aangezien we op de eerste editie meer dan 50 % niet-aangesloten wandelaars mochten ontvangen en meer dan 80 
nieuwe leden konden inschrijven is het natuurlijk een unieke kans om nieuwe wandelaars warm te maken voor onze 
wandelsport.  
Natuurlijk zullen onze Regiobesturen weer hun best doen om de wandelsport in hun regio in de kijker te zetten, maar 
graag willen wij ook de wandelclubs de kans geven om hun club, tochten en werking te promoten op de Wandelbeurs 
2019.  
 
 
Praktische info Wandelbeurs 2019 
 
• 28 en 29 september 2019 

• Nekkerhal 

• Plattebeekstraat 1 

• 2800 Mechelen 

• wandelbeurs@wandelsport.be 

• www.wandelbeurs.be 

• Inkomprijs? Gratis voor leden op vertoon van lidkaart Wandelsport Vlaanderen vzw 

 
 
Openingstijden wandelbeurs 
 
Zaterdag en Zondag 09.00u – 17.00u 
Uw club op de Wandelbeurs 2019? 
Indien uw club interesse heeft om als exposant deel te nemen aan de Wandelbeurs 2019, dan kan je hiervoor een 
emailtje sturen naar wandelbeurs@wandelsport.be. Dit geldt natuurlijk ook voor samenwerkingsverbanden of crite-
riums die hun tochten zouden willen promoten. Als wandelclub kan u tegen een minimumprijs inschrijven. 
 
 
Kom met de bus naar de wandelbeurs en wandel gratis! 
  
Op onze Wandelbeurs komen tal van organisaties samen die hun wandelverblijven, wandelreizen of wandeluitrusting 
voorstellen. Dit kan voor wandelclubs dus een ideale gelegenheid zijn om inspiratie op te doen voor clubuitstappen, 
clubreizen of de aankoop van clubmateriaal. Verder kunnen uw leden natuurlijk genieten van een hele dag vol inspi-
ratie over wandelmogelijkheden, gepaste wandeluitrusting of workshops en lezingen in verband met wandelen.  
Daarom bieden we dit jaar de mogelijkheid om een combinatie te maken van een bezoek aan de wandelbeurs met 
een wandeling op één van de tochten in dat weekend. Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden en wandelclubs te 
mogen ontvangen, zodat onze Wandelbeurs verder kan uitgroeien tot een vaste afspraak voor wandelliefhebbers in 
Vlaanderen.  
 
 
 

http://www.wandelbeurs.be/
mailto:wandelbeurs@wandelsport.be


             

Hoe werkt het? 
 
De clubs die vóór of na een beursbezoek nog een wandeling willen maken op één van de wandeltochten die dat 
weekend doorgaan, willen wij, als federatie, het inschrijfgeld voor de leden terugbetalen. Op deze manier kunnen de 
leden zowel gratis de wandelbeurs bezoeken als een gratis wandeling maken op één dag.  
1) De club laat aan de federatie weten dat ze met een bus naar de wandelbeurs komt en geeft de wandeltocht door 
waar men vóór of na het beursbezoek zal gaan wandelen. Dit kan door een emailtje te sturen naar  
wandelbeurs@wandelsport.be   
2) Bij het bezoek aan de wandelbeurs geeft de clubverantwoordelijke een buslijst af met alle leden die op de bus 
zitten en die vóór of na het beursbezoek nog gaan wandelen. Deze lijst is gemakkelijk aan te maken via het clubpor-
taal.  
3) Na het beursweekend zal WSVL vzw het aantal leden op de lijst vergelijken met het aantal deelnemers op de 
deelnemerslijst van de doorgegeven wandeltocht.  
4) WSVL vzw zal het inschrijfgeld voor deze leden terug betalen aan uw club. 
 
 
Voorbeeld (fictief) 
 
1) Wandelclub A geeft aan de wandelbeurs te bezoeken met de bus en vóór of na het beursbezoek te gaan wandelen 
bij wandelclub B. Wandelclub A stuurt een email naar wandelbeurs@wandelsport.be  met daarin de wandeltocht 
waar wandelclub A vóór of na het beursbezoek zal gaan wandelen en wanneer men naar de wandelbeurs zal komen 
(voormiddag of namiddag). 
2) Wandelclub A geeft bij aankomst op de wandelbeurs de buslijst af aan de inkom. 
3) Wandelclub A vertrekt na het beursbezoek voor een wandeling bij wandelclub B. 
4) Na het weekend vergelijkt WSLV vzw het aantal deelnemers op de buslijst van  wandelclub A met het aantal 
deelnemers van wandelclub A op de tochtuitslag van de wandeltocht van wandelclub B. 
5) WSVL vzw betaald het inschrijfgeld van het aantal leden op de wandeling van wandelclub B terug aan wandelclub 
A. 
 
Wilt u gebruik maken van deze formule of zijn hierover vragen?  
Laat ons dan iets weten via wandelbeurs@wandelsport.be 
 
 
Help ons de Wandelbeurs 2019 te promoten 
 
Hieronder nog een flyer die kan opgenomen worden in het clubblad, website of sociale media: 
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) 
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