
             

 

 

CLUBINFO 2019/08 A 
Voor clubbestuurders 

 
 9 augustus 2019  

 

 
Beste lezer, 
 
Hopelijk hebben jullie al veel gewandeld deze zomermaanden.  Er zijn nog twee regionale wandeldagen in augustus. 
Op 18 augustus heten WC Zandstappers u welkom op Antwerpen Wandelt en op 25 augustus nodigen de Witloof-
stappers en -trappers u uit op Vlaams Brabant Wandelt.  
Goede parcours zijn een belangrijk punt bij een wandeling, daarom organiseren we opnieuw opleidingen Route You.  
Door een aankondiging van uw wandeling via een banner op onze site bereikt u veel mensen.  Hoe u dit aanvraagt 
en wat de voorwaarden zijn, leest u hieronder.  Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een samenwerking opgezet met 
de Diabetes Liga vzw.  Dit komt ook aan bod in deze clubinfo.  
Vergeet ook niet om jullie Walking in Belgiums te bestellen en aan te geven waar u de lidkaarten zal afhalen.   
 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 

 

Opleiding RouteYou en Wandelsport Vlaanderen vzw 

In het voorjaar heeft Wandelsport Vlaanderen vzw een samenwerking aangegaan met RouteYou. Alle contactper-
sonen van onze wandelclubs hebben toen een email met een link ontvangen om in te loggen bij RouteYou.  

Heel wat clubs zijn ondertussen al aan de slag gegaan met dit programma, maar er zijn heel wat clubs die de weg 
naar RouteYou nog niet gevonden hebben. Was één trainingssessie te weinig of zijn er nog vragen waardoor je 
nog niet van start bent gegaan? Tevens zijn er enkele hernieuwingen bijgekomen aan het programma: vanaf nu 
krijg je op de overzichtsprint ook de bezienswaardigheden te zien. Binnenkort zal dit ook op de groepsprint toege-
voegd worden. 

Om deze redenen zullen er in oktober terug trainingssessies plaatsvinden specifiek voor clubs van Wandelsport 
Vlaanderen vzw. 

• Donderdag 17 oktober 2019 – Sport Vlaanderen Waregem - Veldloopstraat 11, 8790 Waregem 

• Dinsdag 22 oktober 2019 – Sport Vlaanderen Herentals – Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals   

Telkens van 19.00 – 22.00 uur. 

Het is belangrijk dat de persoon/personen die de parcours uittekenen en uitzetten, aanwezig zijn op deze opleidin-
gen of de personen die vorige keer de lessen bijgewoond hebben. 

Inschrijven kan via het clubportaal → evenementen. 

Tevens kunnen jullie ook gratis deelnemen aan de extra RouteYou Training sessies. Deze vinden jullie op de website 
van RouteYou terug. 

 

 

Uw banner op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw 

Zijn de banners op onze website www.walkinginbelgium.be  u reeds opgevallen?  Deze banners vormen een mo-
gelijkheid om uw organisatie extra te promoten.  Adverteren via een banner garandeert een ruimere zichtbaarheid 
en wellicht prikkelt het de wandelaar, op zoek naar relevante wandelinformatie, om bij u te komen stappen.   
Wist u trouwens dat www.walkinginbelgium.be wekelijks maar liefst 17 à 20.000 unieke bezoekers telt?  20.000 
bezoekers die ook uw tochtbanner opmerken! 
Talrijke partners van Wandelsport Vlaanderen vzw maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. Clubs aangesloten 
bij Wandelsport Vlaanderen vzw kunnen voortaan gebruik maken van deze service tegen betaling van € 120 + btw 
onder volgende voorwaarden : 

• Aanvraag dient u toe te sturen naar stefaan.bailleur@wandelsport.be 
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• De banner loopt maximaal één maand op onze website www.walkinginbelgium.be met link naar uw 

website of relevante informatie over uw organisatie. Dit kan korter zijn naargelang het moment van 

doorsturen van uw aanvraag of naargelang het aantal betalende sponsorbanners van onze partners 

• Banner die u toestuurt dient te voldoen aan volgende technische vereisten  

- aan te leveren in een jpg.formaat van 290*230 pixels  (zie onderstaand voorbeeld ) 
 

 
 

Zo u gebruik maakt van een foto op de banner, vergewis u dat deze vrij van copyright en reproductie-

rechten is.  Wandelsport Vlaanderen vzw vrijwaart zich uitdrukkelijke tegen alle eventuele schade-

claims, betwistingen of aansprakelijkheid t.o.v. derden.  

• Schenk voldoende aandacht aan de lay-out van de banner.  De banner wordt het best aangemaakt 

met een maximum van een 3-tal “zachte” kleuren om overzichtelijk en meest aantrekkelijk over te ko-

men naar de bezoekers toe.  Volg dezelfde redenering i.v.m. het lettertype. 1 of 2 lettertypes in ver-

schillende groottes is voldoende.  Banners die te schreeuwerig overkomen of niet stroken met de 

richtkleuren van onze website zullen geweigerd worden.  Op het internet bieden een aantal platformen 

de mogelijkheid tot gratis aanmaken van een banner.  

• Clubs die op jaarbasis meer dan drie banners opnemen, genieten een korting van 25%.  Met andere 

woorden , de vierde banner plaatsen we gratis. 

• Clubs kunnen eveneens een banner laten aanmaken door onze diensten.  Aanvraag dient minstens 

twee maand voor uw organisatie.  Reële kostprijs voor lay-out en werkuren worden gefactureerd aan 

€ 50/banner. 

 

 

Herinnering: bestelling Walking in Belgium 2020 en afhalen lidkaarten 2020 

Wie de kalenders Walking in Belgium bestelt vóór 16/09/2019 geniet van het voordeeltarief van 5,30 euro/boek 
(btw incl.).  Dus bestel op tijd.   Let op: er is een verplichte afname van 5 exemplaren Walking In Belgium 2020 per 
club.   
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.   

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.   

 

 

Samen naar Wereld Diabetes Dag – Wandel je fit in 10 weken 

Wandelsport Vlaanderen vzw en Diabetes Liga vzw slaan de handen in elkaar en starten vanaf zaterdag 14 sep-
tember 2019 gedurende 10 weken met het Wandel je fit-programma met de Wereld Diabetes Dag op 14 novem-
ber 2019 als einddoel. Het project is in eerste instantie bedoeld om de leden van Diabetes Liga vzw en Wandel-
sport Vlaanderen vzw te bereiken, maar ook externen zijn van harte welkom. Met een haalbaar wandelprogramma 
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worden de deelnemers geholpen om in 10 weken fit en gezonder te worden. Eén keer per week wordt er samen-
gekomen om te wandelen met een professionele wandelbegeleider. Daarnaast ontvangen de deelnemers extra 
beweegtips en advies via een specifieke nieuwsbrief. Zowel beginnende als meer geoefende wandelaars kunnen 
deelnemen aan Wandel je fit-programma.  

Eind augustus worden er 4 gratis infosessies georganiseerd in Leuven, Brugge, Kortrijk en Harelbeke. 
Voor meer info over dit project: klik hier. 
Contactpersoon: annelies.janssens@wandelsport.be 

 

 

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”  
➢ Maandag 9 september - personeelsvergadering 
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