
             

 

 

CLUBINFO 2019/09 
Voor clubbestuurders 

Ledenhernieuwing 2020 
 

4 september 2019 

 

 
Beste lezer, 
 
 
In het najaar is veel administratie in orde te brengen, onder andere de ledenhernieuwing is een intensief werk.   
Met huidige Clubinfo zetten we alles omtrent de ledenadministratie op een rijtje.  
 
 
Het Wandelsport Vlaanderen team 

 

 

Ledenadministratie. 

Vanaf begin oktober 2019 start de ledenhernieuwing voor 2020. Hoe we te werk gaan, willen wij u graag via deze 
Clubinfo meedelen. 

 

Afwerken sportjaar 2019 

Van maandagmiddag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober 2019 sluiten wij het deel “leden” in het clubportaal 
af, om de omzetting naar het nieuwe werkjaar in orde te stellen. Dit houdt in dat de clubs in deze tijd niets aan hun 
ledenlijst op het clubportaal kunnen wijzigen (de leden blijven wel nog zichtbaar en buslijsten kunnen worden 
gemaakt). 

 

Tijdens deze onderbreking zullen we volgende handelingen uitvoeren: 

* Er wordt een lijst van het aantal leden per club opgemaakt voor de facturatie. De factuur of creditnota voor   
afrekening van de lidgelden 2019 ontvangt u in oktober of november.  

* Alle overleden leden zullen definitief uit de ledenlijst geschrapt worden. 

* De leden die op 30/09/2019 de status niet-actief hebben, worden definitief uit de ledenlijst geschrapt.  Dit zijn 
mensen die in 2017 lid waren maar sindsdien niet meer hernieuwd hebben.  

* De leden die status actief hebben maar niet betaald hebben in 2019, worden op status niet-actief gezet.  Dit zijn 
mensen die in 2018 lid waren maar niet hernieuwd hebben in 2019. Deze personen kan de club in het kader van 
bijvoorbeeld een ledenwervingsactie nog aanspreken.   

* Alle leden die in 2019 als ‘betaald’ waren aangevinkt worden terug op ‘niet-betaald’ gezet. 

* Van deze leden die in 2019 effectief lid waren (en dus op 30 september 2019 als betaald in het clubportaal 
zitten), met uitzondering van de overleden leden, zal een voorgedrukte lidkaart 2020 en mutualiteitsattest worden 
aangemaakt. 

* De leden die in 2019 effectief lid waren, worden doorgegeven aan Sport Vlaanderen in kader van de subsidiëring. 

* Als dit alles achter de rug is zal het clubportaal opnieuw online gezet worden voor de clubs. 

 

Voor uw clubleden die op 30 september 2019 in het clubportaal op betaald staan, zal er gratis een voorgedrukte 
lidkaart 2020 ter beschikking gesteld worden.  Deze lidkaarten 2020 kunnen bekomen worden op: 

➢ Dinsdag 29 oktober 2019 op de secretariaten in Hasselt en Maldegem en St.-Niklaasstraat 25, 1840 
Steenhuffel (bij Paul De Brauwer). 

➢ Donderdag 7 november 2019 samen met Walking in Belgium 2020 op de verschillende verdeelpunten. 
!!! Waar u de lidkaarten afhaalt, moet u doorgeven via het clubportaal (zie hieronder) 

 

Voor uw clubleden die op 30 september 2019 in het clubportaal op betaald staan, zal er eveneens gratis een 
voorgedrukt mutualiteitsattest 2020 ter beschikking gesteld worden. Op dit attest zal het sportjaar (2020) gedrukt 



             

staan, net als de naam en functie van de secretaris van de club.  Zie om die reden zeker na of uw bestuur correct 
staat vermeld op het clubportaal rubriek ‘Clubbeheer’.  Per club kan slechts 1 secretaris vermeld worden. Indien toch 
meerdere mensen in het clubportaal als secretaris zijn vermeld dan maken wij zelf een keuze welke op de 
mutualiteitsattesten wordt afgeprint.  

Let wel: voor de mutualiteitsattesten moet de uitreikingsdatum een datum zijn in 2020, ook al betalen uw leden hun 
lidmaatschap voor 2020 reeds in 2019!  

Het attest mag ook pas vanaf 01/01/2020 ingediend worden, omdat dit over verzekeringsjaar 2020 gaat.  Geef dit 
ook zo door aan uw leden.  

 

Nieuwe leden en ledenhernieuwing voor sportjaar 2020 

Op vrijdag 4 oktober zal in de loop van de dag het clubportaal (deel leden) terug opengezet worden.  Vanaf dan kan 
de club starten met het ingeven van nieuwe leden voor 2020.  In principe kan men ook al starten met de hernieuwing 
van het lidmaatschap bij de bestaande leden, maar best is toch te wachten tot u de lidkaarten in uw bezit heeft.  

Voor de nieuwe leden print u een lidkaart 2020 af en een mutualiteitsattest 2020.  U ontving blanco lidkaarten 2020 
op de regio vergadering of deze werden u opgestuurd.  Het nieuwe lid kan met de lidkaart 2020 al vanaf 4 oktober 
gaan wandelen. Deze papieren lidkaart is een tijdelijke kaart.  Na 1 à 2 maanden krijgt het lid thuis een PVC-lidkaart 
opgestuurd.  Vanaf dan vernietigen ze de papieren lidkaart en gebruiken ze steeds deze PVC-lidkaart.  

Voor de bestaande leden hoeft u niets uit te printen.  Zij kunnen tot eind 2019 wandelen met de lidkaart 2019. Voor 
deze leden krijgt u voorgedrukte PVC-lidkaarten alsook de mutualiteitsattesten voor 2020.  Deze mensen gebruiken 
de PVC-lidkaart van zodra ze deze in hun bezit hebben. Belangrijk: Als u de PVC-lidkaart afgegeven hebt aan het 
lid, dan moet deze persoon ook als betaald aangeduid zijn in het clubportaal !!!  Pas nadat het veld ‘betaald’ is 
aangevinkt is het lidmaatschap voor 2020 geactiveerd!  

 

Ter info: De lidkaarten 2019 zijn geldig tot en met 31/12/2019.   

 De lidkaarten 2020 zijn geldig vanaf het ogenblik dat deze in bezit zijn van het lid én dat deze als ‘betaald’          
is aangeduid in het clubportaal tot en met 31/12/2020.   

      Kijk voor de mutualiteitsattesten die u zelf print goed na dat u het juiste jaartal invult!   

Belangrijk: voor de nieuwe leden de lidkaarten 2020 pas gebruiken vanaf 4 oktober!!!  Geef je voor 4 oktober nog 
nieuwe leden in, dan moet je een lidkaart 2019 afdrukken.  Deze personen tellen dan mee als lid voor 2019 en zijn 
ze ‘maar’ tot 31/12/2019 lid.   

 

We vragen ook bijzondere aandacht voor de aanspreking van de leden, zoals  De Heer, Mevrouw, Dhr en Mevr, 
Familie, … Dit mag niet bij de naam zelf genoteerd worden, maar via het oranje kader “adres aanpassen voor alle 
leden”.  Daar kan je voor de naam de aanspreking invullen die passend is voor alle bewoners van dat adres.  

 

Mocht de info omtrent het afsluiten van de ledendatabase 2019 en het heropstarten ervan voor 2020 niet duidelijk 
zijn, kan u steeds contact opnemen met de mensen van de ledenadministratie op leden@wandelsport.be of 
telefonisch 050/405140. 

 

Extraatje bij de ledenhernieuwing 2020 

Samen met de voorgedrukte lidkaarten 2020 en mutualiteitsattesten ontvangt elke club een gratis wandelboekje 
voor elk lid dat in 2019 als ‘betaald’ werd aangevinkt + 5% extra. Via dit wandelboekje kan het lid sparen voor een 
leuk gadget, te verkrijgen na 15 of na 25 tochten.  Ook aan nieuwe leden mag dit wandelboekje bezorgd worden; 
het kan dus gebruikt worden om mensen over de streep te halen om aan te sluiten.   

Let wel: deze speciale wandelboekjes kunnen niet bijbesteld worden.  Je kan de leden derhalve overtuigen via 
interne communicatie om zo snel mogelijk het lidmaatschap te hernieuwen, willen ze aanspraak maken op het 
speciale wandelboekje. Het motto is OP=OP of zolang de voorraad strekt. 

Deze actie wordt ook uiteen gezet in Walking Magazine waarmee we hopen dat elk bestaand lid dit gelezen heeft 
en op de hoogte is van de actie. 
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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 
afhaalplaats.  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 
tussen 09.00u en 16.00u: 

✓ 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 
afgehaald worden op volgende adressen, telkens tussen 14.00u 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.  Het volume van gerief dat u komt ophalen, zal (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.   

 

 


