
             

 

 

CLUBINFO 2019/07 
Voor clubbestuurders 

 
 9 juli 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
De afgelopen weken waren het prachtige wandeldagen, alhoewel het kwik op sommige dagen wel heel erg hoog 
steeg om te gaan wandelen. Ga op zo’n dagen zeker goed voorbereid de natuur in. De vakantieperiode is voor vele 
lezers reeds aangebroken of het verlof is in zicht.  Aan iedereen een deugddoende vakantieperiode gewenst.  
Ook nu ontvangen jullie van ons een clubinfo met boordevol informatie en zelfs met hier en daar wat werkjes te doen. 
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Bestelling Walking in Belgium 2020 en afhalen lidkaarten 2020 

Via het clubportaal bestelt u het aantal kalenders Walking in Belgium 2020.  Dit kan via Andere => bestellingen 
kalenders.  U klikt op Acties / nieuwe bestelling toevoegen. U noteert het aantal kalenders en selecteert de afhaal-
plaats.  Wie bestelt vóór 16/09/2019 geniet van het voordeeltarief van 5,30 euro/boek (btw incl.).  Bij bestellingen 
vanaf 16/09/2019 is de kostprijs 6,50 euro/boek (btw incl.).  Let op: er is een verplichte afname van 5 exemplaren 
Walking In Belgium 2020 per club.  

Via het clubportaal moet u ook opgeven wanneer u de lidkaarten 2020 wilt afhalen.  Dit kan via andere => afhalen 
lidkaarten.  U klikt op Acties / nieuwe bestelling toevoegen.  U selecteert de datum en afhaalplaats. U hoeft geen 
aantal in te geven en er is ook geen kostprijs aan verbonden.  Alleen als u vraagt de lidkaarten 2020 op te sturen 
met de post, worden portkosten aangerekend.   

 

Lidkaarten 2020 kunnen ook op dinsdag 29 oktober 2019 afgehaald worden op volgende adressen, telkens tus-
sen 9u en 16u: 

✓ Secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw, Industrielaan 11 bus 3 in 9990 Maldegem 

✓ Secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw, Bedrijfsstraat 10 bus 3 in 3500 Hasselt 

✓ Bij Paul De Brauwer, St.-Niklaasstraat 25, 1840 Steenhuffel 

Let op! Er zijn dan nog géén kalenders Walking in Belgium 2020 ter beschikking!  

 

Walking in Belgium 2020 en lidkaarten 2020 kunnen op donderdag 07 november 2019 in de namiddag afge-
haald worden op volgende adressen, telkens tussen 14.00 en 18.00 uur. 

✓ Antwerpen:  Magazijn De Natuurvrienden Zoersel vzw, Handelslei 153, 2980 St. Anthonius-Zoersel 

            coördinatie: Jef Joosten 0477/27 93 11 

✓ Limburg:  Secretariaat Hasselt, Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt. 

                               coördinatie: Nathalie Didden 011/24 78 27 

✓ Oost-Vlaanderen:  Secretariaat Maldegem, Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem. 

                                coördinatie: Gerda Van de Kerckhove 050/40 51 52 

✓ Vlaams-Brabant:   Paul De Brauwer, St.-Niklaasstraat 25, 1840 Steenhuffel  

                                     coördinatie: Paul De Brauwer 0472/33 51 50 

    De Zusters van de Jacht, Naamsesteenweg 575, 3001 Heverlee 

                                     coördinatie: Jan Fonteyn 0496/75 23 51  

✓ West-Vlaanderen:  Zaal De Mythe, Biekorfstraat 5, 8850 Ardooie 

                             coördinatie: Walter Demuynck 0473/46 01 81 

✓ Per post: portkosten ten laste van de club (gelieve verzendadres op te geven) 



             

 

Het is belangrijk dat u de juiste datum en locatie aanduidt in het clubportaal.  Doe dit bij voorkeur vóór 1 oktober 
2019. 

AANDACHT.  In 2020 is er een speciale ledenactie met een speciaal wandelboekje waarbij mensen stempels kunnen 
verzamelen voor een leuk gadget.  (in een volgende clubinfo krijgt u hierover uitgebreide info)  Vanuit de federatie 
wordt voor elk lid gratis één exclusief wandelboekje voorzien.  U krijgt dit mee samen met de lidkaarten 2020.   

De lidkaarten zitten ook in een nieuw kleedje.  Het zijn hardere lidkaarten, waardoor het pak ledenbrieven met lidkaart 
op, groter zal zijn.  (info over de nieuwe lidkaarten komt in een volgende clubinfo).  

Het volume van gerief dat u komt ophalen, zal dus (veel) groter zijn dan vorige jaren.  Er is sowieso per lid een 
wandelboekje bij en het pakket lidkaarten zal groter zijn.  Houdt hier rekening mee als u alles komt ophalen.   

 

Bestelling zakagenda’s 2020 

Vanaf nu kunnen de zakagenda’s 2020 besteld worden.  Elke club krijgt 1 agenda (binnenbladzijden) gratis.  U kan 
agenda’s bijbestellen voor leden; bestuursleden, als attentie voor nieuwe leden, … Bestellen kan via het clubportaal, 
rubriek Andere => bestelling materialen.  Er is de keuze om alleen de binnenbladzijden te bestellen of zowel kaft als 
binnenbladzijden.  De zakagenda’s worden dan samen met de Walking in Belgium 2020 verdeeld op 7 november 
2019.  Indien u kiest voor versturen per post komen er portkosten bij.  

 

Herinnering verkiezing regiobestuurders 

Begin september 2019 zijn er regionale vergaderingen. Op die regionale vergaderingen zijn er verkiezingen van de 
regiobestuurders.  In de clubinfo van eind mei is uitgebreid toelichting gegeven hierover.  
 
Hieronder herhalen we kort de procedure om zich kandidaat te stellen.  

• De kandidaat-regiobestuurder moet meerderjarig zijn en minstens twee jaar ononderbroken lid zijn van een 
wandelclub van Wandelsport Vlaanderen vzw.   

• Een regiobestuurder moet geen bestuurslid zijn van een wandelclub.  

• Elke kandidaat dient zijn/haar kandidatuur te laten ondertekenen door 2 leden van zijn/haar bestuur.  Hier-
voor is een formulier opgemaakt dat vóór 19/08/2019 moet ingediend worden.   

• Bij de kandidatuurstelling moet ook de gedragscode regiobestuurder reeds ondertekend worden en inge-
diend worden.   

• Deze formulieren zijn te vinden op de website onder de rubriek Contact/Beleid.  

• Kandidaturen moeten ingediend worden via info@wandelsport.be of via de post naar Wandelsport Vlaande-
ren vzw, Industrielaan 11 bus 3 in 9990 Maldegem.  

 

Nazien in het clubportaal van de bestuursfuncties binnen de club 

In het clubportaal vindt u bij Algemeen het item “clubbeheer”.  Hier ziet u de algemene info van uw club. Kijk dit zeker 
na vóór 1 september.  Een wijziging maatschappelijke zetel kan u niet zelf aanpassen, maar zal u een mail moeten 
sturen naar leden@wandelsport.be.  Kijk na of dat er telkens één naam  staat bij voorzitter, secretaris, penningmees-
ter en contactpersoon.  Ondervoorzitter is niet verplicht.  Staat er géén naam ingevuld bij contactpersoon, dan plaat-
sen wij daar de naam van de secretaris.  Het is de naam van de contactpersoon die achteraan in de Walking in 
Belgium (bij overzicht clubs WSVL vzw) opgenomen wordt.  

 

Verzekerd op onze wandeltochten 

Alle wandelaars zijn enkel verzekerd op onze wandeltochten met een geldig inschrijfbewijs/betaalbewijs. 

 

Verdienstelijk wandelaar: criteria en voorwaarden voor de éénmalige om-
schakeling van afstand naar aantal tochten 

In januari zijn er terug de nieuwjaarsvieringen, waarop de verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes gezet wor-
den. Een wandelaar kiest om gehuldigd te worden in de categorie aantal tochten ofwel aantal kilometers. Vanaf nu 
is er een omschakeling mogelijk van afstand naar aantal tochten. Hieronder volgen de afspraken hieromtrent: 

- enkel wie reeds gevierd geweest is, kan de vraag stellen  

mailto:info@wandelsport.be
mailto:leden@wandelsport.be


             

- de omschakeling kan enkel van ‘afstand’ naar ‘aantal tochten’ en niet omgekeerd 
- de omschakeling van ‘afstand’ naar ‘aantal tochten’ is eenmalig.  
- de omschakeling is niet leeftijdsgebonden, ze kan m.a.w. op elk moment in het leven van een wandelaar 
- de aanvraag kan enkel op een moment dat een veelvoud van 5.000 km is bereikt. Voor de omschakeling wordt 
elke 20 km omgezet in 1 tocht (1.000 km staat gelijk met 50 tochten – 55.000 km staat gelijk met 2.750 tochten – 
wie 55.000 km doorgeeft als referentie bij de omschakeling kan voor het eerst weer gevierd worden bij 3.000 tochten) 
- de omschakeling moet niet enkel in de eigen club worden doorgegeven maar ook per mail op het secretariaat 
van Wandelsport Vlaanderen. Daarbij moet het juiste aantal kilometers worden doorgegeven waarop het secretariaat 
zich zal baseren om het aantal verworven tochten te bepalen. Het is de dag waarop die mail wordt verstuurd die 
geldt als officiële overstapdatum. Pas vanaf die datum mag men nieuwe tochten in rekening brengen voor de com-
petitie van het ‘aantal tochten’. 

Concrete info over de nieuwjaarsvieringen volgt later.  

 

Dag van de sportclubbestuurder: 3 feestedities 

 

 

 

Dag van de Sportclubbestuurder 2019: schrijf je nu in! 
   

Dynamo Project nodigt je uit. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Dynamo Project haar Dagen van de 
Sportclubbestuurder, de bijscholings- en ontmoetingsdag voor Vlaamse sportclubbestuurders. Ook 
in 2019 brengen zij jullie een mooi aanbod en willen ze samen met jullie hun 10e verjaardag vieren! 
 
3 feestedities: 

• Zaterdag 5 oktober in Zebrastraat - Gent 

• Zaterdag 16 november in Luminus Arena - KRC Genk 

• Zaterdag 7 december in Thomas More Hogeschool - Mechelen 

Ontdek het volledige programma  
 

Herinnering: uw wandeltochten op www.uitinvlaanderen.be  

Alle tochten van Wandelsport Vlaanderen vzw worden ondertussen automatisch meegenomen naar  
www.uitinvlaanderen.be . Dit is een van de grootste websites in Vlaanderen om evenementen en uitstapjes op te 
zoeken.   

Hoe werkt het? Zoals hierboven aangehaald worden alle tochten automatisch vanuit ons clubportaal doorgezonden 
naar de website van UitinVlaanderen. Hiervoor maken we gebruik van de gegevens die jullie zelf ingeven wanneer 
de tochten worden aangepast voor de Walking In Belgium.   

Foto’s. Het enige verschil met onze eigen wandelkalender is de mogelijkheid om foto’s te publiceren op UitinVlaan-
deren. In de tochtenfiche van een tocht in het clubportaal vind je onder het vak “opmerkingen” de mogelijkheid om 
enkele foto’s toe te voegen. Deze foto’s zullen dan meegenomen worden naar uw tocht op www.uitinvlaanderen.be    

Ik wil mijn tochten zelf ingeven op UitinVlaanderen  Als uw club zelf wil instaan voor de publicatie van haar 
tochten op UitinVlaanderen dan kunnen wij natuurlijk ervoor zorgen dat de tochten niet via ons clubportaal 
worden doorgezonden. U moet ons dan enkel even laten weten dat wij uw tochten niet moeten doorzenden 
door te mailen naar kevin.vleminx@wandelsport.be .   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvlaamsesportfederatie.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D847a07d7adadd74d733c81099%26id%3D905c897f07%26e%3Dc0e7a3d6e7&data=01%7C01%7Croel.soors%40wandelsport.be%7C48f2ee45751a49904ddb08d6e59d0bc4%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=k8vaNvt0KfbKfeRLcd3IWjdL1KwE%2BMKjxwc6kvECKDM%3D&reserved=0
http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/
mailto:kevin.vleminx@wandelsport.be


             

Nieuwe wetgeving cateringmateriaal 

 
Binnenkort gelden nieuwe regels voor het gebruik van cateringmateriaal. Lees hieronder wat er verandert, zowel 
voor de sportclubs als voor de federatie. Meer info is te verkrijgen bij OVAM. 

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – dus ook bij sportwedstrijden – verboden zijn om drank te serveren 
in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal je moeten aankopen in glazen retourflessen of tappen 
via een postmixsysteem en aan de consument serveren in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren: enkel 
nog uit vaten of glazen retourflessen en schenken in herbruikbare bekers. 

Voor niet-overheden (zoals sportclubs) nog een uitzondering mogelijk  

Kiest een (niet-overheid) organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die 
materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij 
de organisator. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan 
bijvoorbeeld wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom zuiver terug te krijgen. 

Wat zijn evenementen? 

Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis… 
De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en iedereen is 
er welkom, al of niet tegen betaling. Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of 
afgesloten ruimte. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals, stad-, gemeente-, dorps- of wijkfeesten, 
markten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen. Ook evenementen op plaatsen die ingericht zijn om eve-
nementen te hosten, vallen hieronder, zoals sportstadions, concerthallen en cultuurcentra. Bijvoorbeeld, sportwed-
strijden met publiek georganiseerd in een stadion, vallen ook onder deze regels. 

Activiteiten met een permanent karakter zoals pretparken, dierentuinen, strandbars, terrassen verbonden aan een 
café of restaurant, vallen niet onder de categorie “evenement”. De reguliere werking van een zwembad, sporthal, 
recreatiedomein e.d. valt ook niet onder de definitie van een evenement. Enkel als er speciale manifestaties in door-
gaan, zoals een optreden of een wedstrijd of competitiematch waar publiek wordt voor uitgenodigd, en die een tijdelijk 
karakter hebben, moet het geheel worden beschouwd als een evenement.   

Wie is de eventorganisator? 

De eventorganisator is degene die het event organiseert. Bijvoorbeeld, in geval van een evenement dat in de open-
bare ruimte plaatsvindt, is degene die de aanvraag indient de eventorganisator. Het is aan de eventorganisator om 
ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van dranken die binnen een afgebakende 
evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van bovenstaande re-
gels over bekers en drankverpakkingen. 

OVAM bracht meer informatie en een praktische handleiding rond retoursystemen samen op de website van 
de Groene Vent.(externe link)  

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

De komende maanden zijn heel wat personeelsleden in verlof.  Indien de persoon die u wenst te bereiken in verlof 
is, kan u in veel gevallen bij een collega terecht.  

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

➢ Donderdag 11 juli – Vlaamse feestdag 
➢ Vrijdag 12 juli – brugdag “Vlaamse feestdag”  
➢ Donderdag 15 augustus – feestdag O.L.Vrouw Hemelvaart 
➢ Vrijdag 16 augustus – brugdag “O.L.Vrouw Hemelvaart” 

 

https://www.ovam.be/degroenevent

