
             

 

 

CLUBINFO 2019/07 B 
Voor clubbestuurders 

Tochtenformulieren 
 

  26 juli 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
Veel te warm om veel buiten te komen, het ideale moment dus om een heel belangrijke Clubinfo omtrent de tochten 
2020 na te lezen. 
Er kan gewandeld worden bij extreem warme temperaturen maar hou rekening met een aantal zaken zoals vol-
doende (water) drinken, geen al te hoog tempo aanhouden en liefst ’s ochtends wandelen wanneer het nog fris is. 
Luister naar jullie lichaam en zoek de grenzen van het kunnen niet op bij extreme weersomstandigheden. 
 
 
Het Wandelsport Vlaanderen vzw team 
 

Controle van de tochtenformulieren  

We versturen via de post de correctieformulieren naar de contactpersoon van elke club die in 2020 een tocht heeft.  
Het is ook deze persoon die in Walking in Belgium 2020 in het overzicht van de contactgegevens van de clubs op-
genomen wordt.   
Het correctieformulier is een overzicht per tocht met daarop de gegevens die in Walking in Belgium 2020 gepubli-
ceerd worden.  Alle wijzigingen die ons bereikten voor 25/07 om 16u zijn verwerkt.  Latere aanpassingen zijn nog 
niet verwerkt op de tochtformulieren.  Lees de formulieren zeker goed na en bezorg de formulieren terug vóór 
woensdag 15 augustus aan het secretariaat in Maldegem via mail of per post.  Bij de formulieren zit ook een brief 
met de nodige uitleg.   

Hierbij vind je de real-time kalender voor 2020.  Hierop staan alle tochten van Wandelsport Vlaanderen clubs en 
ook de trailwalk tochten voor 2020.  Deze realtime kalender is een weergave van de tochten in het clubportaal op 
vrijdag 26/07.   

 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Het verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 12 maart 2019: klik HIER  

Het verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 23 april 2019: klik HIER 

Het verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 21 mei 2019: klik HIER 

 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

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

➢ Donderdag 15 augustus – O.L.V Hemelvaartsdag 
➢ Vrijdag 16 augustus - brugdag “ O.L.V Hemelvaartsdag”  

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11407/realtime-kalender-2020-uitprint-26-07-2019
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11407/realtime-kalender-2020-uitprint-26-07-2019
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11227/2019-03-12-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11227/2019-03-12-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11231/2019-04-23-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11231/2019-04-23-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11235/2019-05-21-verslag-rvb
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/11235/2019-05-21-verslag-rvb

