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Beste lezer, 
 
Jullie kunnen gratis en gemakkelijk extra promotie maken voor al jullie wandeltochten. Lees verder in deze clubinfo 
op welke manier jullie nog meer aandacht kunnen schenken aan jullie wandeltochten om zo meer wandelaars te 
mogen verwelkomen. 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Uw wandelingen in de eventkalender van Wandelsport Vlaanderen vzw op 
Facebook? 

Steeds meer wandelclubs maken gebruik van facebook om hun wandelingen te promoten bij een breed publiek. De 

meeste wandelaars hebben ondertussen ook de weg gevonden naar de facebookpagina van Wandelsport          

Vlaanderen vzw. Met meer dan 17.000 volgers is het zeker de moeite om uw wandelingen toe te voegen aan de 

eventkalender op onze facebookpagina. Op die manier worden onze volgers ook op de hoogte gebracht van uw 

wandelingen.  

Hieronder lichten we in enkele eenvoudige stappen toe, hoe je jullie wandelingen kan toevoegen in onze eventka-

lender. 

Stap 1 

Maak een evenement aan van uw wandeltocht(en). Dit kan je doen door links in het menu van uw facebookpagina 

op “Evenementen” te klikken. 

 

 

 



             

     Stap 2 

     Daarna klik je op “+ Evenement maken” in het midden van de pagina. 

 

     Stap 3 

     Vervolgens vul je alle tochtgegevens correct in tot je bij het gedeelte “medeorganisatoren” komt.  

 

       



             

     Stap 4 

     Bij “medeorganisatoren” zoek je naar Wandelsport Vlaanderen vzw en je selecteert onze pagina. Daarna check je 
     nog eens alle gegevens en als alles correct is dan klink je onderaan op publiceren.  

 

Je evenement is nu aangemaakt. Er zal via onze facebookpagina een aanvraag binnenkomen bij Wandelsport  

Vlaanderen vzw en wanneer wij dit verzoek accepteren zal het evenement opgenomen worden in onze evenemen-

tenkalender en er zal een melding komen aan onze volgers dat de wandeling is toegevoegd aan onze kalender. 

 

Voor vragen hierover kan u steeds terecht bij Hans Hendrickx hans.hendrickx@wandelsport.be – 011/24 78 21  

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Dinsdag 2 juli – Personeelsvergadering 
➢ Donderdag 11 juli – Vlaamse feestdag 
➢ Vrijdag 12 juli – brugdag “Vlaamse feestdag”  
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