
             

 

 

CLUBINFO 2019/05 C 
Voor clubbestuurders 

 
16 mei 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
Hierbij reeds een derde Clubinfo op heel korte tijd.  We hadden jullie dan ook heel wat te melden deze maand. 

Jullie ontvingen recent een Clubinfo omtrent onze Wandelbeurs van eind september, een heel belangrijke omtrent 
de kalender 2020 en met huidige Clubinfo willen we jullie de bijdragen voor 2020 bezorgen. Ook deze zijn van belang 
voor onze wandelclubs.  Deze bijdragen zijn goedgekeurd tijdens onze laatste Algemene Vergadering WSVL vzw 
van maart. 

 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Goedkeuring bijdragen 2020 

Voor het document met alle goedgekeurde bijdragen 2020 tijdens onze Algemene Vergadering WSVL vzw: klik 
HIER 

 

Gebruik startkaarten voor buitenlanders 

KWBN – Buitenlanders: deze ontvangen wel ledenkorting maar moeten een niet-ledenkaart invullen. In de telling 
worden deze samengeteld als buitenlanders. Oude startkaarten kunnen hier ook voor gebruikt worden.  

 

Dag van de Trage Weg 2019 

Oproep: organiseer een activiteit op Dag van de Trage Weg 2019 

Met het jaarlijks campagneweekend Dag van de Trage Weg zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in heel 
Vlaanderen trage wegen in de kijker. Ze benadrukken hun belang voor veilige, gezonde en aangename verplaatsin-
gen, vaak ook korter en sneller. Bovendien zijn het plekken waar kinderen spelen en bewoners tot rust komen, 
kunnen sporten of de omgeving verkennen.  

Alle wandelclubs en -liefhebbers kunnen een activiteit organiseren tijdens het weekend van 19-20 oktober 2019: een 
verkennende of sportieve tocht, uitstippeling van een nieuw parcours, een thematische route, een gezinsevenement, 
enz. Alle soorten activiteiten op, langs en over trage wegen zijn mogelijk. 

Doe mee en verken tal van charmante paadjes, doorsteekjes of fietsroutes in je buurt. Laat je inspireren op www.dag-
vandetrageweg.be, organiseer een van de vele activiteiten in Vlaanderen en reken op ondersteuning en bekendma-
king door Trage Wegen vzw.  

Vragen? Neem contact op via info@dagvandetrageweg.be of +32(0)9 331 59 26. 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag 
➢ Vrijdag 31 mei - brugdag “Hemelvaartsdag”  

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/10884/bijdragen-2020
http://www.dagvandetrageweg.be/
http://www.dagvandetrageweg.be/
mailto:info@dagvandetrageweg.be

