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Mijmeringen van de voorzitter 

 

Een eerste hittegolf achter de rug. Ook al was het geen officiële hittegolf, onweer was er wel, 

telkens gepaard gaand met overvloedige regen. Waar ik woon viel het al bij al nog mee. Mijn 

moestuin werd  wel herschapen in een vijver. De pompoenplantjes voor de wandeling in 

oktober waren net waterplantjes. Hopelijk overleven ze. Zo niet, geen pompoensoep dit jaar. 

Er zijn erger dingen op deze dagen gebeurd. Kelders vol met water, slijkstromen door de 

straten. Auto‟s en inboedels werden vernietigd. Aan al de getroffenen, we duimen met u mee 

dat u in de toekomst gespaard kan blijven van dergelijk onheil. 

Activiteiten staan in juli en augustus op een laag pitje. We hebben natuurlijk nog onze twee 

organisaties. De zomertocht op 10 juli belooft weer een topper te worden. Lucien en zijn 

ploeg hebben er weer een schitterende wandeling van gemaakt waar zowel de korte als de 

lange afstandswandelaar aan zijn of haar trekken kan komen. Eind augustus trekken we naar 

Begijnendijk. Hier sturen we de wandelaars over paadjes richting Booischot. Paadjes die maar 

zelden bewandeld worden. Kom zeker eens kijken. 

Voor enkele bestuursleden is er nog de verkenning naar de Nederlandse Achterhoek. Begin 

juni namen we al deel aan een georganiseerde wandeling in de buurt van Zeddam. Kwestie 

van ons eens te overtuigen of de omgeving aan onze verwachtingen voldeed. En dat deed ze 

zeker! Een verslag kan u verderop in deze info vinden.  

Als u deze pinguïn in de brievenbus vindt zitten er een groot aantal pinguïns in het Zwitserse 

Zinal. We zijn met 53 een volle bus dus. Ondertussen gaan onze gedachten ook uit naar 2017. 

Gezien het grote succes terug naar  een andere bestemming in Zwitserland? Of keren we terug 

naar het vertrouwde Oostenrijk? We moeten dan wel terug zelf de wandelingen verkennen. 

Eerst maar eens afwachten hoe de wandelvakanties van Intersoc meevallen. 

In 2017 is er ook de Vlaamse Wandeldag – Vlaanderen Wandelt. We blijven met twee 

organisatoren. Wat impliceert dat  we mogen rekenen op een massa wandelaars.  We hebben 

er alle vertrouwen in dat we deze massa, met uw hulp op een goede manier kunnen 

ontvangen.                 

We bieden die dag ook iets nieuws aan voor de wandelaar: Geocaching. Op een aantal 

parcours zullen de liefhebbers van dit soort wandelen een ”cach” kunnen zoeken die enkel 

tijdens de Vlaamse Wandeldag zal aanwezig zijn.  

Zo ver zijn we nog lang niet. Eerst komt er de jaarlijkse vakantieperiode. De reizen zijn 

waarschijnlijk al wel geboekt. Voor de ene een strandvakantie. Voor de andere een cultuur of 

wandelvakantie. Wat ook uw plannen zijn. Geniet van wat er nog komt. 

Aan ieder van u, een deugddoende vakantie toegewenst! 

Tot ergens onderweg. 

Jullie voorzitter. 

Fons 
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Wandelkalender Juli-Augustus 2016 

 
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 

kalender willen wij hen helpen bij hun keuze.   

 

 

Zaterdag 2 juli 

Trofee Harten vijf 

Zondag 3 juli 

Halewijn Zoutleeuw vzw 

Sporthal De Passant 

St-Truidensestwg1A    Zoutleeuw 

4-6-12-20-50(zaterdag) km 

06.00 – 15.00 uur 

(zondag vanaf 07.00) 

Zaterdag 2 juli 

 

Ijsetrippers vzw 

De Bosuil 

Witherendreef    Overijse Jezus-Eik 

7-14-21 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 10 juli 

 

50 km van het Hageland 

SIBA Past.Dergentlaan Aarschot 

Wandelaars/helpers op post 

4-5-8-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Woensdag 13 juli De Bollekens Rotselaar vzw 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan 115       3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 16 juli WSV Leuven vzw 

Boudewijnstadion  

Diestsesteenweg 288 B  Kesssel-Lo 

4-6-12-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 juli 

 

 

Toekers Bunsbeek vzw 

Parochiecentrum  

Kasteelstraat       Neerlinter 

5-7-10-14-21-30-42 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 17 juli WSV De Kadodders SKW vzw 
PZ Berk en Brem 
St-Michielsstraat    3140 Keerbergen 

6-12-18-24-30 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 23 juli 

 

Trofee Harten vijf 

Wandelend Paal vzw 

Feestzaal VTI Spectrumcollege 

Blijkstraat        3580 Beringen 

4-7-12-16-20-30-42-50 km 

 

06.00 – 15.00 uur 

Zondag 24 juli WRC Manke Fiel vzw 

‟t Kloosterhof 

Kouter     1730 Mollem 

5-7-10-14-21-30-35 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 31 juli 

 

 

WK Werchter vzw 

Gemeentelijk feestzaal  

Elisabeth Willemslaan 4  Wespelaar 

5-10-15-20-25-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Woensdag 3 augustus De Bollekes Rotselaar 

MeubelenVerhaegen 

Grotebaan115     3130 Betekom 

4-6-10-20 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 7 augustus Ijsetrippers vzw 

Markthal  

Stationsplein     3090 Overijse 

6-12-18-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 
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Zaterdag 13 augustus 

 

 

Herentalse WV vzw 

Feesttent De Vesten 

Vest 3        2230 Herselt 

5-7-10-15-20 km 

 

08.00 – 15.00 uur 

Zondag 14 augustus 

 

Boutersem Sportief 

Gemeentelijke Feestzaal 

Kerkomsestwg 53 Boutersem 

4-8-12-16-20-24-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zaterdag 20 augustus Sporton vzw 

Buurthuis  

Zandstraat     2431 Veerle- Heide 

5-6-7-10-13 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 augustus 

 

 

Horizonstappers vzw 

Zaal Leeuwkens 

Kerkdreef              Linden 

4-7-10-15-20-30 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 21 augustus De Lummense Dalmatiers vzw 

MPI Sint Ferdinand  

St. Ferdinandstraat 1     Lummen 

5-10-12-20-25 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

Zondag 28 augustus WC De Grashoppers vzw 

Sporthal   

Vorststraat 55       3271 Averbode 

5-6-10-13-15-21-25-30- 

35-42 km 

07.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 30 augustus Begijntjeswandeling 

Parochiecentrum 

Kerkstraat 3      3130 Begijnendijk 

Eigen organisatie  

Wandelaars en helpers op post 

5-8-12-16-20-28 km 

 

07.00 – 15.00 uur 

 

 

Wandelen aan onze kust 
 

Ondanks u eigenlijk alles zou kunnen terugvinden in de Walking kalender hebben we toch 

nog voor u de wandelingen aan onze kust tijdens de zomermaanden voor u op een rijtje gezet. 

Enkel de wandelingen die vlot met het openbaar vervoer bereikbaar zijn worden vermeld. 

Toch nog even vermelden dat op de kusttram met een lijnkaart reizen de goedkoopste formule 

is. 1,40 per rit. 65plussers betalen dit jaar voor een jaarabonnement 

Voor de treinreizigers. Als je 10 reizen per jaar doet kan je een Rail pass 

kopen. Kostprijs 76 Euro. Dus 7.60 Euro per enkele rit. Je kunt met 

meerdere personen op 1 kaart reizen en ze is 1 jaar geldig.  

De 65  plussers reizen nog aan 6 Euro tijdens beperkte periodes. 

Veel wandelplezier toegewenst. 

 

Zaterdag 25 juni: 

OOSTDUINKERKE  Vertrek: Feestzaal de Witte Burg Witte Burg 92    7-14-21-28 km 

    Trein tot Oostende of De Panne. Kusttram halte Oostduinkerke-Bad 

Zondag 3 juli: 

DE HAAN   Sporthal Haneveld Nieuwe steenweg 74 7-14-21 km 

                     Trein tot Oostende of Blankenberge. Kusttram halte De Haan-centrum 
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Zondag 17 juli: 

WESTENDE Vertrek Gemeenteschool  H. Jasparlaan 29  7-14-24 km 

                        Trein tot Oostende. Kusttram halte Sint Laureins 

Dinsdag 19 juli: 

KOKSIJDE   Vakantiecentrum La Rose des Sables Gaupinlaan 1  6-9-15-18-24-32 km 

  Trein tot Oostende of De Panne kusttram halte Schipgat. 

 
station Oostende  

Woensdag 20 juli: 

OOSTENDE Vertrek Parochiaal centrum De Kreeke  Guido 

Gezellestraat 13   6-12-18 km 

Trein tot Oostende. Lijnbus 21,22,23 halte Conterdam bareel 

of 2 km te voet, volg  de bepijling. 

Zaterdag 30 juli: 

KNOKKE – HEIST Vertrek Oosthoekschool Paulusstraat 38 6-10-15-21-32 km. 

       Trein tot Knokke. Lijnbus tot Oosthoekplein 

Zondag 31 juli: 

MIDDELKERKE Vertrek Sporthal de Branding Populiernlaan 35  6-10-15-20-25 km 

         Trein tot Oostende  Kusttram halte  De Greefplein 

Zondag 14 augustus 

OOSTENDE vertrek Centrum Sluisvliet,Vingerlingstraat 8   6-12-18 km 

  Trein tot Oostende kusttram halte Weg naar Vismijn 

  

In augustus zijn er verder geen wandelingen aan onze kust. Wel de vierdaagse van de IJzer. 

Van 23 tot 26 augustus is er dit jaar de vierdaagse van de IJzer. Je kan ook hier kiezen uit 8-

16-24 of 32 km. Het is mogelijk om slechts één dag mee te wandelen. Al de startplaatsen 

liggen op wandelafstand van de treinstations. 

Vertrek op dinsdag 23 augustus te Koksijde Sint Niklaasplein 

Trein tot Oostende,tram tot Oostduinkerke 

Vertrek woensdag 24 augustus te Diksmuide Grote markt 

Trein tot Diksmuide 

Vertrek donderdag 25 augustus Poperinge Grote markt 

Trein tot Poperinge. 

Vertrek vrijdag 26 augustus te Ieper Grote markt 

Trein tot Ieper 

Meer info op http://www.vierdaagse.be 

                                                                                                                                                                                         

Zondag 10 juli 2016: 29ste Zomertocht 2016-50 km van het Hageland                                   

Aarschot, "De Parel van het Hageland", gelegen op de grens van Hageland en Zuiderkempen, 

is dit jaar weer de uitvalbasis voor onze 29ste Zomertocht. In de SIBA  hebben we een ruime 

zaal ter beschikking voor dit populair wandelfeest. Hageland en Zuiderkempen, allebei 

gekenmerkt door hun eigen typische landschappelijke karakter blijft een geslaagd huwelijk 

wat wandelen betreft. We gaan dit jaar zowel van Hageland als Zuiderkempen genieten. 

http://www.vierdaagse/
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Beide landstreken zullen verweven zitten in onze wandeltrajecten, wat het wandelfeest alleen 

maar ten goede komt. 

5 km: gaat op zoek naar de groene long van Aarschot "De bossen van Meetshoven". Al vlug 

verlaten we via rustige wegeltjes en paadjes Aarschot. We steken de ring over en belanden zo 

in het natuurgebied van Meetshoven. Dennenbossen, brem en heidevennetjes kleuren deze 

doortocht. Ongeveer halfweg de wandeling staat een ijskar met ambachtelijk ijs van Averbode 

op u te wachten. Al likkend wandelen wij terug naar het Hageland. Via rustige wandelwegen 

bereiken we de voetbalterreinen van Aarschot en even verder de vertrekzaal.  

 

12 km: vertrek valt samen met de 5 km maar brengt een uitgebreider bezoek aan Meetshoven. 

In de zaal van Berreke Verhaegen worden ze verwend  met een ruime controlezaal. Als 

hongerige en dorstigen gespijsd en gelaafd zijn trekken ze 

langs rustige landwegen naar het "Grotteke". In 1934 bouwde 

Jef Van Dessel met behulp van de scouts een kleine replica 

van de grot van Lourdes in Meetshovenbos. Het grotteke 

wordt nog vaak bezocht als bedevaartsoord en is een populair 

trefpunt voor wandelaars en fietsers. Na het grotteke kan er 

van harte geproefd worden van lekker ijs van Averbode. Nu 

wordt het stilaan tijd om Aarschot terug op te zoeken. Samen 

met de 5 km-wandelaars verlaten we de Zuiderkempen en wandelen langs en tussen de 

voetbalvelden van Aarschot sport de vertrekzaal binnen. 

15 km: zelfde parcours als de 12 km maar na de ijskar slaan ze links af richting Ourodenberg. 

Hier wacht hen nog een verzorgde rustpost. Na de rustpauze wandelen ze langs landelijke 

wegen door en rond Ourodenberg. Ourodenberg, een van de deelgemeenten van Aarschot 

bezit ook nog een prachtige stenen bergmolen. Aanvankelijk stond hier een houten 

korenwindmolen uit 1878, maar zoals zo vele molens in Vlaanderen werd ook deze door de 

Duitsers in 1914 in brand gestoken. In 1920 werd de molen terug in steen heropgebouwd type 

stenen bergmolen. De "Witte Molen" werd in 1953 omgevormd tot een horecazaak. Hij is 

sinds 1994 beschermd als monument. Langs de Poortvelden bereiken we stilaan terug 

Aarschot waar een schare behulpzame Pinguïns u graag aan een lekker drankje, taart of 

koffiekoek helpen. 

20 km: loopt samen met de 15 km tot in de controlezaal in Betekom. Na controle splitsen zij 

af van de 15 km en trekken langs de stenen molens van Betekom door de weidse Demervallei 

naar het "Vorsdonkbos". Als we het kasteel van Rivieren gepasseerd zijn zoeken we de 

Demer op en volgen deze, links van ons merken we nog een tweede kasteel op "Kasteel Van 

Nieuwland" Dit kasteel uit de late 19de eeuw doet nu dienst als hotel en feestzaal. We 

naderen nu de brug over de Demer en nemen deze richting Betekom. De terugweg naar de 

controlezaal bereiken wij via rustige wandelpaden die door de Laakvallei lopen. Na controle 

volgen we het parcours van de 12 km op hun terugweg naar Aarschot. 

30 km: hetzelfde parcours als de 20 km. In het Vorsdonkbos trekken zij verder door naar 

Gelrode. Het natuurreservaat "Vorsdonkbos" is zeer waardevol voor de plaatselijke fauna en 

flora. De talrijke turfputten en trilvenen zijn een paradijs voor amfibieën en libellen terwijl  de 

natte graslanden een dankbare voedingsbodem zijn voor talrijke orchideeën. Na het 

Vorsdonkbos wacht de beklimming van de Liedeberg. Deze Diestiaanse heuvel, bestaand uit 
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ijzerzandsteen, is vooral begroeid met beuk en eik en geeft regelmatig prachtige zichten op 

het Perzikendorp Gelrode, prijs. In de pz van Gelrode kan er voor een tweede maal gerust 

worden. De terugweg verloopt gedeeltelijk over de Liedeberg; geniet nog even van het uniek 

zicht op Gelrode en dan op zoek naar het kasteel van Nieuwland dat momenteel dienst doet 

als hotel en feestzaal. We houden de Demer aan onze rechterkant, passeren het kasteel van 

Rivieren en bereiken dan samen met de 20 km-wandelaars de controlezaal in Betekom. 

42 km: volgt aanvankelijk het parcours van de 30 km maar in Gelrode maken zij een lus bij. 

Zij mogen Nieuwrode gaan bezoeken. Op hun tocht maken ze kennis met de "Moedermeule" 

een hondenkerkhof en het natuurreservaat de "Wijngaardsberg". De jonge druiventrossen 

zullen zeker al flink beladen zijn, zij zijn de bron voor onze heerlijke Hagelandse wijn. Door 

de weidse velden van de Kluis en het Rot bereiken wij de controlezaal in Nieuwrode. Op de 

terugweg naar Gelrode mag je zeker niet vergeten van even om te kijken, vanop de 

Kratenberg heb je een magistraal zicht op Nieuwrode. Vanaf Gelrode verloopt de terugweg 

synkroon met de andere afstanden.  

50 km: verloopt grotendeels samen met de 42 km. In Nieuwrode maken zij een tochtje naar 

het natuurreservaat de "Beninksberg". Met de eerste kilometers bezoek je de vallei van de 

"Losting", daarna verken je uitvoerig de Beninksberg. De Beninksberg is een Diestiaanse 

heuvel en is begroeid met inheems loofbos, heide, schraal grasland en ruigten. Om de 

wildgroei binnen de perken te houden wordt de berg begraasd door runderen en paarden. 

Wandelaars met viervoeters volgen hier even een ander parcours en sluiten even verder terug 

aan bij de rest. Na dit mooi wandelgebied bewandel je de St.-Jobsweg, gekend voor zijn 

heerlijke vergezichten. Als je goed kijkt ontdek je in de verte de toren van het kasteel van 

Horst. Na een rustpauze in Nieuwrode trekken we met de andere afstanden terug naar 

Aarschot. 

Bij mooi weer zal ons groot terras op de speelplaats weer geopend zijn en om de après-

wandeling nog wat aangenamer te maken serveren wij niet minder dan vier 

verschillende bieren van 't vat. Allen welkom op onze Zomertocht!!! 

Openbaar vervoer: station van Aarschot op 700 m van de startplaats, volg de 

blauwe pijlen.  

                     Dinsdag 30 augustus Begijntjestocht. 

De schoolvakantie loopt op zijn einde. Nog vlug een mooie wandeling meepikken? Ook dit 

jaar wandelen we naar de buurgemeente Booischot. Voor de korte afstanden blijft het 

Bieheidebos  de hoofdschotel. Voor de 8 km aangevuld met : De Raam, De Rooygaarden en 

het natuurgebied de Paependel. 

De grotere afstanden verlaten al snel het Bieheidebos en wandelen  langs allerlei trage wegen 

de provincie Antwerpen binnen.  Onderweg passeren ze de  “De lichten” een natuurgebied 

met aan de rand een sportcentrum . U kunt een heuse renbaan bewonderen vooraleer u weer 

het veld instapt op weg richting Booischot centrum. Na de 

rust keren de 12 km stappers via de Peerdsdonken terug 

naar de provincie Vlaams Brabant. Hier wandelen we door 

het Hoekje met de Strooiselhoeve en het private 

kasteeldomein ‟t kasteeltjesgoed. Via het Pannenhof 

bereiken we terug de vertrekzaal.  
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De grotere afstanden maken in Booischot nog een lus langs het Hof ter Laken met zijn 

middeleeuws kasteeldomein en zijn 30 ha groot park. Samen met de meanderende  Nete, de 

Palieterhoeve en de Heerenbossen  vormt deze lus een aaneenschakeling  van verbazende 

wandeluitzichten. 

We nodigen  u uit om te komen genieten van een  afwisseling van  kleine en grotere 

natuurgebieden verbonden door bos- en veldwegen waarbij het domein van koning auto zo 

veel mogelijk wordt vermeden.    

Zoals steeds wordt u op de vertrek-en rustzaal verwend met oma‟s huisbereide soep. Deze 

soep wordt bereid met verse groentjes. De nodige dranken en als toetje zijn er pannenkoeken 

in de vertrekzaal. 

 

Busreis naar Zeddam van 18 tot 22 september. 

Bij het schrijven van dit artikel zijn er 37 personen ingeschreven voor 

deze midweek. 

Om nog een aantal mensen te kunnen overtuigen, en omdat we 

wandelkaarten nodig hadden van de 

streek, trokken we op 5 juni naar een 

georganiseerde wandeling in het 

plaatsje ‟s Heerenberg.(Montferland) 

Eerst brachten we nog een bezoek aan 

het VVV kantoor van Doetinchem 

waar we wandelkaarten kochten van het volledige 

Gelderland. De bediende achter de balie wist ons te melden 

dat we, die dag, op de warmste plaats van Nederland kwamen wandelen. Er werd ons 28°C 

beloofd. We kregen er 30°C.  In België grijs en mistig, wie denkt er dan aan een korte 

broek!!! Puffen geblazen dus. 

We vertrokken in ‟s Heerenberg vlakbij Zeddam en hadden een rustpost in een partytent… 

vlak achter Hotel De Uitkijk waar we in september logeren. 

Toch eerst nog iets over de organisatie zelf. We schreven in, in een lokaaltje van de 

plaatselijke brandweer. Zitplaatsen voor ca 30 personen. Op tafel lagen kaartjes waarop je uw 

gegevens moest invullen. Eén kaartje voor ons 4. We gingen  toch samen de 15 km doen. 

Kostprijs 10 Euro. Op de vraag of de leden van een wandelclub geen vermindering kregen 

werd positief geantwoord. De normale inschrijfprijs is 3.50 Euro. Maar we kregen waar voor 

ons geld !!!! Ten eerste een kopie van een wandelkaart als de afpijling onvoldoende zou zijn. 

De afpijling was in orde. We kozen voor de 15 km omdat we pas om 11.00 uur konden 

vertrekken door ons bezoek aan Doetinchem. Al snel bleek er 

iets niet te kloppen met de afstanden tussen de rustposten. Als 

we de tweede keer op de rustpost aankwamen hadden we al 

meer dan 15 km  op onze stappenteller staan. Gelukkig waren 

de consumptie prijzen zeer schappelijk en koste zelfs de 

Duitse pils slechts 1 Euro. Uiteindelijk kregen we meer dan 20 

km wandelplezier voor ons geld. Want wandelplezier hebben 

we zeker mogen beleven. 90 % van het parcours was 
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onverhard en zeer bosrijk. Een licht glooiend landschap met heuvels van enkele tientallen 

meters hoog. Dat leverde op vele plaatsen mooie uitzichten op het niet zo vlakke Nederland. 

Meer foto‟s kan u op onze website vinden. 

De toren hiernaast zagen we op vele km in de verte boven de bomen uitsteken. Deze toren 

wordt het doel van een van onze wandelingen. Wilt u ook graag deze toren beklimmen dan 

kan u alsnog inschrijven tot en met onze zomertocht van 10 juli. 

 Inschrijven doe je door 100 euro te storten op onze reisrekening BE84142069115959. 

 

Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub 

Langdorp v.z.w.   maandag 25 april  2016  in het Secretariaat – 

Testeltsesteenweg te Langdorp   

Van de 45 vaste leden van WSC Langdorp vzw waren er 31 aanwezig en 2 volmachten. Er 

konden dus 33 stemmen worden uitgebracht. 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19u 30.  

    Hij verwelkomt iedereen. 

2. De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor. 

3. Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt goedgekeurd. 

4. Volgens de secretaris zijn er  669 leden; waarvan 332 mannen en 337 vrouwen 

De trend van andere jaren zet zich voort. Meer vrouwen dan mannen. 

Dit jaar zijn er meer mannen bij gekomen en de vrouwen zijn verminderd! 

Er zijn 74 leden niet hernieuwd. 

De secretaris legt uit hoe het pinguineke tot stand komt en hoe het bij de leden terecht 

komt. 

In totaal zijn er 64884 bladzijden gedrukt.. Dit zou een papieren boom zijn van meer 

dan 6 meter. 

5. De penningmeester gaf een jaaroverzicht van de meest voorkomende in- en 

uitgaven. 

De penningmeester verwacht dat de begroting in de zelfde lijn ligt als verleden jaar 

met waarschijnlijk een licht verlies. 

6. De controlecommissie is samengekomen (Vic Van Den Broeck  en Willy Ooms). Ze 

hebben de boekhouding nagekeken en kregen alle gevraagde stukken aangeboden 

die ze vroegen. Alles was prima in orde. De penningmeester wordt bedankt voor 

zijn  inspanning. De commissie stelt voor om de jaarrekening goed te keuren. 

De vaste leden keuren dit unaniem goed. 

7. Er wordt kwijting voor de bestuursleden gevraagd en gekregen. 

8. Anita Boogaerts neemt ontslag. Maurice Verscheuren en Mariette Seykens  zijn 

ontslag nemend en stellen zich niet meer kandidaat voor bestuurslid. Er zijn geen 

andere kandidaten! 

9. Er wordt gevraagd om een kiescollege. Jan Van Gronsveld, Jan Van Eeckhout en 

Theo Mariën  willen deze taak op zich nemen. De stembriefjes worden uitgedeeld. 

10. Pauze en stembriefjes ophalen. De stemmen worden geteld. 

11. Lucien en Paul hebben 33 stemmen op 33 en Bart heeft 30 ja stemmen, 1 neen stem 

en 2 onthoudingen. 

12. Het huishoudelijk reglement wordt hier en daar aangepast. VWF wordt vervangen 

door WANDELSPORT VLAANDEREN vzw.  
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Een lid mag nu in meerdere clubs lid zijn! Art 4.2 

 

13. Bij aanvraag voor nieuw lid moet de geboorteplaats niet meer worden gegeven. Art 

4.5 

De lidkaarten worden aangemaakt door de secretaris.  Art 4.7.1 

De wandelkalender heet nu: walking in Belgium. Art 9.1.1 

De 40 puntenbon is persoonlijk en kan niet worden samengevoegd met een andere 

bon. Art 9.1.3.4 

De leden kunnen de inschrijfetiketten bestellen bij de secretaris. Art 9.9.1 

14. Voor de Vlaamse Wandeldag 2017 verwachten we 7.000 à 8000 wandelaars. 

Aalst organiseert ook een wandeldag. 

We hebben  vergaderd met de stadsdiensten. 

Afstanden : 4-8-12-15-20-30-42 kilometers. 

Er worden nog veel helpers gevraagd. Er zijn misschien nog helpers die zich nog 

niet hebben aangemeld omdat ze denken dat er nog tijd genoeg is. Oproepen in 

pinguineke? 

Er komt nog een vergadering voor de helpers! 

20/4/2017 zou er nog een wandeling in Herselt zijn. Het wordt nog bekeken of deze 

wel kan doorgaan. 

15. Er zijn geen ingestuurde agendapunten. 

 

16. Mededelingen en varia: 

Zeddam: er zijn slechts 37 leden ingeschreven. Er kunnen er nog altijd bij!  

Voor het pinguineke mogen er nog steeds teksten ingestuurd worden . 

Voor de Vlaamse Wandeldag komt er geen streekbier. De zaaluitbaters laten dit niet 

toe. 

Einde van de vergadering : 21u15 

Verslag : Guy Van Loo 

                   

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  

Van  30 mei  2016 begin : 19u30 
 

 

Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx,  Lucien Luyten, Paul Verduyckt, Roger Voet, Ingrid 

Blockx, José Leers, Guido Van Loo, Bart Daems, Jef De Win, Corrie Martens 

 

 De voorzitter verwelkomt iedereen. 

 De secretaris heeft een uitnodiging bij voor de dag van de sportbestuurders op 5 

oktober 2016. 

 De voorzitter heeft het rugzakje bij met documentatie over Saarland. 

 De penningmeester overloopt de in – en uitgaven. 

Voor Zeddam zijn er voorlopig 37 inschrijvingen. 

Hij constateert dat er tijdens de panoramatocht minder stickers zijn verkocht. 

deelnemers : 

-opaalkust  momenteel 19 (wie gaat er mee van het bestuur?) 

-Borgloon : 101 

-Bollekes 107 
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 Voor het scannen op panoramatocht is er verschil van 62 deelnemers. 

Oorzaak : geen stabiel internet, het programma schakelt niet automatisch over van 

online naar offline. 

Het best zou er met 2 computers worden gewerkt. 

De 8-12-16 km. Hebben de meeste wandelaars! 

 Vera en Jokke nodigen ons uit voor een wijnproeverij. Dit zou het best in de winter 

gebeuren. 

 Tochten 2017: 

Konijntjesberg : 7/2  Demervallei – Rillaar 

Mars der Zuiderkempen : 5/3 Bekaf –Langdorp- Gijmel-Vaarwinkel  

Netetocht : 13/4 Herselt – Bergom 

VWW : 30/4 vertrek 6u30 stadsfeestzaal  5-8-12-15-20-30-42 km .+ stadswandeling + 

geocaching 

Panoramatocht : 3/6 Gelrode-Nieuwrode-Kortrijk Dutsel-Holsbeek 

Zomertocht : 9/7 siba –Gelrode-Wezemaal-Holsbeek-Bergvijver 

Begijntjestocht : 29/8 Begijnendijk – Booischot of Baal 

Tienbunder : verschuift naar 21/10 Rillaar-Bergvijver 

Sinterklaas :10/12 Demervallei – Gijmel 

 Walk on : 4/12 reclame op flyer Vayamundo. 

Voor het gratis verblijf op 23 juli is er geen belangstelling vanuit het bestuur. 

 Geen stertochten in juli en augustus ! Geen secretariaat in juli. Wel 29/8. De 

bestuursvergadering gaat door op 22 augustus. 

 VWD: 

Op dienst toerisme is de verantwoordelijk ziek. Hij leest wel zijn mails om op de 

hoogte te blijven! 

Er kan soep worden geleverd door de Looise soephandel uit Tessenderlo. 

Promotie in de Walking: Verkleinde versie van het artikel van Jos ( 1 blz.). Roger 

maakt een ontwerp en foto‟s. 

Op de flyer komt de tekst van Jos in ‟t kort. Er komt meer info op de achterkant. 

Sticker : aan Hubert  vragen om foto‟s te leveren. 

Tegen oktober moet de brochure klaar zijn op A4. De teksten zouden eind augustus 

moeten binnen zijn. 

Blz. 3 : de voorzitter nodigt uit 

Blz. 4 : voorzitter federatie 

Blz. 5 : burgemeester 

Blz. :6 + 7 : schepen van sport en toerisme 

Blz . 8 t/m 14 : tekst Jos integraal 

Blz  15: voorinschrijving 

Blz 16 : sponsers 

Ilse gaat de geocaching organiseren. Beloning : drankje? 

Geen zoektocht voor minderjarigen. Wel gratis inkom voor -12. 

Om te vermijden dat er voor 6u30 wordt gestart gaan we dan een groepsfoto nemen. 

Dit moet ergens worden opgenomen in de brochure. 

Voor rolstoelen zou de uitgang geen probleem zijn. 

José weet volgende donderdag hoeveel parkeerplaatsen er zijn. 

Thomas heeft beloofd om de tent mee op te zetten. Op de volgende sportraad wordt 

beslist of ze gratis is of  niet. 

Taart en koffie behouden = alternatief voor chocoladekoeken. 

Fruitsap niet meer ---> limonade. 
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Alles is van Haecht. Dus geen Leffe en Palm. Maar we nemen ook geen 1900 en 

Hoegaarden 

 De Siba is in orde. Het contract moet nog worden getekend. 

 Volgende vergadering : 20/6 om 19u 

 

Einde vergadering 22u 20 

Verslag : Guy Van Loo 

 

WANDEL SPORTCLUB LANGDORP v.z.w. 

Huishoudelijk reglement 

 

Statutaire Algemene Vergadering 

Op 25 april 2016 

(Statuten van 26.11.2004) 

  

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

1. DOEL 

 

De Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. heeft tot doel het georganiseerd wandelen en joggen te 

bevorderen en dit te beoefenen door organisatie van wandeltochten en door actieve deelname 

van haar leden aan georganiseerde wandel- en joggingorganisaties. (Art. 3 Statuten 

26.11.2004) 

 

 

2. DUUR EN ZETEL 

 

2.1. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. (Art. 4 Stat.) 

 

2.2. De zetel van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris, Felix Daelslaan 74 

            te 3200 Aarschot. 

 

2.3. De vestigingsplaats van het secretariaat van de club dat voor alle leden toegankelijk is, 

en de openingsuren ervan, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, volgens de 

mogelijkheden en de vastgestelde behoeften, en worden bekendgemaakt in het info-blad 

van de club. 

 

In principe is het secretariaat geopend de laatste maandag van de maand van 18u30 tot 

19u30, en de tweede woensdag van de maanden oktober tot en met maart  van 14 uur tot 

16 uur. Het secretariaat is gesloten tijdens de maand juli, en telkens wanneer de Raad 

van Bestuur aldus beslist.  Van deze beslissing wordt indien mogelijk melding gemaakt 

in het Info-blad. 

 

 

 

3. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING 
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3.1.  Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. geeft een informatieblad uit voor haar leden, onder de 

naam "Het Pinguineke". 

 

3.2.  Het Pinguineke verschijnt in principe zes maal per jaar.  De verschijningsdata worden door 

de Raad van Bestuur bepaald, en in het Pinguineke bekend gemaakt.  

 

Het wordt toegestuurd aan elk gezinshoofd. 

 

3.3. Indien het lid-gezinshoofd 5 dagen na de normale verschijningsdatum het info-blad niet 

ontvangen heeft dient hij/zij zelf contact op te nemen met het Secretariaat van de club. 

 

3.4. Alle leden worden geacht uiterlijk 5 dagen na normale ontvangst van het info-blad kennis te 

hebben genomen van de inhoud ervan.  

 

3.5. De leden zijn ertoe gehouden adreswijzigingen zo snel mogelijk aan het secretariaat te 

melden. 

 

3.6. De Raad van Bestuur kan beslissen het informatieblad aan die niet-leden toe te sturen 

die hij bepaalt. 

 

4. DE LEDEN 

 

4.1. Tenzij anders bepaald wordt in het Huishoudelijk  Reglement onder “leden” verstaan: vaste 

leden en toegetreden leden. 

 

4.2. Iedereen die de statuten van de vereniging aanvaardt, jaarlijks het lidgeld betaalt, en niet 

eerder uit de vereniging werd gesloten, wordt aanvaard als toegetreden lid.

 (Art.7.2.Stat.). 4.3. Het aantal leden van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. is 

onbeperkt. 

 

4.4. Indien daar redenen toe zijn wordt over de eventuele aanvaarding van een kandidaat-lid 

beslist door de Raad van Bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering. 

 

4.5. Om het lidmaatschap te verkrijgen geeft het kandidaat-lid zijn volledige naam, geboorte 

datum en adres op aan de secretaris of aan een ander bestuurslid. Aansluiting via de web-site 

van de club is eveneens mogelijk. 

 

4.6. De officiële aanvaarding kan pas in overweging genomen worden na betaling van het 

vastgestelde lidgeld, en onder voorbehoud van de bepaling onder 4.4. 

 

4.7.1. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid een lidkaart, afgeleverd door de secretaris 

voor WANDELSPORT VLAANDEREN v.z.w. 

 

4.7.2. Het lid dient tijdens wandelingen in het bezit te zijn van de lidkaart, die tevens dient als 

bewijs van verzekering. 

 

4.7.3. Bij andere organisaties, ingericht door Wandel Sportclub Langdorp, kan bij twijfel 

gevraagd worden de lidkaart te vertonen. 

 

4.8. Het lidmaatschap vervalt bij niet-betaling van het lidgeld na vervallen termijn.   
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Wederaansluiting zal met enige soepelheid bevorderd worden. 

 

4.9. Tot uitsluiting, anders dan door niet-betaling van het vereiste lidgeld, kan slechts beslist 

worden door de Algemene Vergadering, bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige 

stemgerechtigde leden.  

 

4.10. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

5. DE BIJDRAGEN 

 

5.1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt 

vastgesteld. 

 

5.2. De bijdrage bestaat uit  

  - het lidgeld 

  - de verzekeringspremie 

  - eventueel verzendingskosten 

 

5.3. Om tijdig in orde te zijn voor het volgende jaar moet het lidgeld ten laatste op 31 december 

betaald zijn. 

 

6. DE ALGEMENE VERGADERING 

 

6.1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht hebben. 

Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, echter zonder stemrecht. 

(Art. 17. Stat) 

 

6.2. Ieder vast lid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht gestemd 

worden; elk vast lid kan slechts over één volmacht beschikken. (Art. 18. Stat.). De volmacht 

dient schriftelijk gegeven te worden. 

 

6.2. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de Raad van 

Bestuur, of door zijn plaatsvervanger. 

 

6.3. De oproeping tot de Algemene Vergadering dient ten minste 8 dagen voor de Algemene 

Vergadering aan elk lid toegezonden te worden, en dient de agenda te vermelden. Dit kan 

gebeuren door publicatie in het clubblad, dat aan elk gezinshoofd wordt toegezonden. (Art. 22 

Stat.) 

 

6.4. De Algemene Vergadering kan tevens samengeroepen worden door de Raad van Bestuur, 

of op schriftelijk verzoek van één vijfde van haar vaste leden. Deze wordt dan aangezien als een 

Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

6.5. De Algemene Vergadering wordt ten minste één maal per jaar samengeroepen.  Plaats en 

datum worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. 

 

6.6. De agenda van de gewone Algemene Vergadering moet ten minste de volgende punten 

bevatten: 

 - het jaarverslag van de secretaris 

 - het jaarverslag van de penningmeester en de kaskontrole 
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 - eventueel de verkiezing van leden van de Raad van Bestuur 

 - de voorstellen van de Raad van Bestuur 

 - de voorstellen van de vaste leden 

  

De Raad van Bestuur voegt hier de punten aan toe die statutair of volgens de bepalingen van het 

Huishoudelijk Reglement dienen voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering, evenals 

alle punten die hij/zij nuttig acht. 

 

6.7. Op de Buitengewone Algemene Vergadering worden die onderwerpen behandeld waarvoor 

ze is samengeroepen. 

 

6.8. De vaste leden kunnen vragen een punt aangaande de wandelsport in het algemeen, of 

aangaande de clubwerking in het bijzonder voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit 

punt dient schriftelijk en ten minste 15 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering toe 

te komen op het secretariaat van de club, en moet door ten minste 2 aangesloten vaste leden 

ondertekend zijn.  

 

6.9. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene 

Vergadering moet de agenda worden gevoegd. Buiten de agenda kan geen enkele beslissing 

worden genomen, tenzij ten minste 2/3 van de in de vergadering aanwezige vaste leden 

akkoord gaan om nieuwe bijkomende punten op de agenda te plaatsen. (Art. 24 Stat.) 

 

6.10. Bij een wijziging van de statuten dienen de tot wijziging voorgestelde artikels duidelijk 

vermeld te worden. 

 

6.11. De voorzitter opent en leidt de vergadering. 

 

6.12. Bij belet van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door een lid van de Raad van 

Bestuur dat hij/zij daartoe aanduidt, of bij afwezigheid van deze aanduiding, door een lid van de 

Raad van Bestuur, dat aangeduid is door die Raad van Bestuur. 

 

6.13. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders voorziet, 

en de gevallen in de statuten bepaald. 

 

6.14. Aangaande zaken kan mondeling of schriftelijk gestemd worden.  Aangaande personen is 

de stemming geheim, en wordt er gestemd met gesloten stembriefjes. 

 

6.15. Indien bij een stemming betreffende personen meerdere kandidaten ex aequo de meeste 

stemmen behaalden, vindt er een nieuwe stemming plaats, enkel tussen deze personen. Indien 

het daarna nog ex aequo  blijft, beslist het lot, tenzij tussen de kandidaten een overeenkomst 

wordt bereikt. 

 

6.16. Bij besluiten zal enkel met ja of neen gestemd worden.  Bij gelijkheid van stemmen zal 

een nieuwe stemming plaats vinden. Indien na 2 stembeurten de vereiste meerderheid niet wordt 

verkregen, dan wordt het punt verwezen naar een volgende Algemene Vergadering.  

 

De Algemene Vergadering kan beslissen wat dat betreft een Buitengewone Algemene 

Vergadering samen te roepen, die moet gehouden worden binnen de twee maanden na de 

Algemene Vergadering. 
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6.17. Alvorens tot stemming over te gaan wordt door de Algemene Vergadering een stembureau  

aangeduid, bestaande uit twee aanwezige leden die aan de voorwaarden voldoen om deel uit te 

maken van de Raad van Bestuur (zie 7.2.), maar die zich niet kandidaat hebben gesteld voor een 

functie waarover tijdens die Algemene Vergadering gestemd wordt. 

 

Dit stembureau telt de stemmen van alle schriftelijke stemmingen die tijdens die Algemene 

Vergadering worden gehouden. 

 

6.18. De voorzitter van het kiescollege deelt na de telling het resultaat ervan mee aan de 

Algemene Vergadering. 

 

6.19. Ongeldig zijn: blanco stembriefjes, stembriefjes waarop andere gegevens zijn vermeld dan 

die waarnaar gevraagd werd, met onduidelijke aanduidingen, of met aanduidingen die het 

geheim van de stemming schenden. 

 

6.20. Alle geldige besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering worden onmiddellijk 

van kracht, tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering. 

 

6.21. Besluiten van de Algemene Vergadering aangaande wijziging van de statuten, benoeming, 

ontslagname of afzetting van leden van de Raad van Bestuur moeten binnen de maand 

bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

6.22. Van alle vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat in het eerstvolgend 

informatieblad van de club wordt gepubliceerd. 

 

7. DE RAAD VAN BESTUUR 

 

7.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden en ten hoogste 14 leden, te weten: 

 - de voorzitter 

 - de secretaris 

 - de penningmeester 

 - de materiaalmeester 

 - andere bestuursleden. 

 

7.2.1. Om in aanmerking te komen voor een mandaat in de Raad van Bestuur moet men drie 

jaar achtereenvolgens lid zijn van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w., ten minste 21 jaar oud 

zijn, en bij gewone meerderheid aangeduid worden door de Algemene Vergadering. 

 

7.2.2. De openkomende of openstaande mandaten worden bekendgemaakt in het informatieblad 

ter gelegenheid van de oproeping van de leden voor de Algemene Vergadering. Tezelfdertijd 

wordt ook de wijze van kandidaatstelling medegedeeld. 

 

7.3.1. De leden van de Raad van Bestuur worden voor de duur  van vier jaar verkozen. Ze zijn 

herverkiesbaar. 

 

7.3.2. De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de functies van 

voorzitter, secretaris, penningmeester en materiaalmeester 

7.4. Het mandaat van beheerder loopt over vier jaar en is hernieuwbaar. 

De voorzitter en secretaris mogen niet gelijktijdig herkozen worden. (Art. 11 Stat.) 
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7.5. De mandaten in de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd. 

 

7.6. De Raad van Bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar, telkens het nodig wordt geacht. 

 

7.7. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld dat bewaard 

wordt in een register, dat bijgehouden wordt door de secretaris, en dat steeds ter inzage ligt voor 

de leden.  Het verslag verschijnt tevens in het eerstvolgende informatieblad. 

 

7.8. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn: 

 -     het samenroepen van de Raad van Bestuur (door ten minste 1/3 van haar leden) 

 -     het in ontvangst nemen van ontslagnamen 

- het opstellen van verslagen en begrotingen 

- het jaarlijks bepalen van het lidgeld 

- het verrichten van alle andere handelingen van Bestuur 

- het samenroepen van de Algemene Vergadering 

- het ontheffen van een lid van de Raad van Bestuur uit zijn functies, in 

overeenstemming met art. 10 van de Statuten. 

 

7.9. Uittreding uit de Raad van Bestuur gebeurt door: 

- voortijdig ontslag. De ontslagnemer wordt geacht zijn/haar functie waar te nemen tot 

op het ogenblik waarop in vervanging is voorzien, of tot aan het einde van het 

kalenderjaar. 

- Ontheffing uit zijn functies door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met art. 

10 van de Statuten. 

- afzetting, na beslissing van de Algemene Vergadering bij geheime stemming  en bij 

2/3 aanwezigheid en met een 2/3 meerderheid. 

  

 Het mandaat vervalt onmiddellijk door uittreding of door niet-(her)verkiezing. 

 

8. DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 

8.1. De voorzitter. 

 

8.1.1.  De voorzitter roept de vergadering en bijeenkomsten samen en leidt ze.  Hij/zij waakt 

over de naleving van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement. 

 

Hij/zij kan tijdens de vergaderingen en de samenkomsten de discussies sluiten en de 

vergaderingen schorsen, indien hij/zij dit nodig acht. 

 

8.1.2.  Hij/zij regelt de te verrichten werkzaamheden en houdt toezicht over de uitvoering van 

alle genomen besluiten. 

 

8.1.3.  Hij/zij vertegenwoordigt zijn club wanneer daar aanleiding toe is, en vertegenwoordigt 

de vereniging in rechte (Art. 27 Stat.). 

 

8.1.4.  Hij/zij kan elke van zijn bevoegdheden tijdelijk overdragen aan een ander lid van de 

Raad van Bestuur. 

 

8.2. De secretaris. 
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8.2.1.  De secretaris voert de briefwisseling van de club, in naam van de Raad van Bestuur.  

Hij/zij ondertekent alle briefwisseling, met uitzondering van de stukken waarvoor door de aard 

of de inhoud medeondertekening door de voorzitter vereist wordt. Hij/zij bewaart alle 

binnenkomende stukken, en een afschrift van alle uitgaande stukken. 

 

8.2.2.  Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over de handelingen en 

de toestand van de vereniging tijdens het afgelopen werkjaar. 

 

8.2.3.  Hij/zij   maakt de verslagen van alle vergaderingen op, neemt ze op in een register en laat 

ze verschijnen in het informatieblad. 

 

8.2.4.  Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden,  zal de secretaris alle onder zijn / haar beheer 

zijnde bescheiden en waarden van de club overdragen aan zijn / haar opvolger, of aan een 

daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur. 

 

8.3. De penningmeester.  

 

8.3.1.  De penningmeester zorgt voor het financieel beheer en voor de bijhorende administratie. 

 

8.3.2.  Hij/zij brengt jaarlijks op de Algemene Vergadering verslag uit over de toestand van de 

geldmiddelen. 

 

8.3.3.  Hij/zij is verplicht aan de Raad van Bestuur alle gevraagde inlichtingen te verstrekken 

over zijn beheer en inzage in de boeken te verlenen. 

 

8.3.4.  Alle bewijsstukken dienen in overeenstemming met de wettelijke termijnen bewaard te 

worden. 

 

Kasboeken en dergelijke behoren bij het archief. 

 

8.3.5. Om de administratie te vergemakkelijken krijgen de penningmeester en de voorzitter 

mandaat van de Raad van Bestuur overschrijvingen individueel te ondertekenen.  De Raad van 

Bestuur heeft op elk ogenblik en ten minste op iedere vergadering van de Raad het recht alle 

inkomsten en uitgaven te controleren. 

 

8.3.6.  Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de penningmeester alle administratieve 

bescheiden, gelden en overige waarden van de club overdragen aan zijn opvolger, of aan een 

daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur. 

 

8.4. De materiaalmeester. 

 

8.4.1.  De materiaalmeester is verantwoordelijk voor het materiaal dat eigendom is van de club. 

 

Er mag geen materiaal gebruikt worden zonder zijn toelating. 

 

Hij/zij mag geen materiaal, eigendom van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. uitlenen aan 

derden zonder toelating van de Raad van Bestuur. 

 

8.4.2.  Hij/zij brengt regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uit over de toestand van het 
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materiaal. 

 

8.4.3.  Hij/zij doet de nodige aankopen van materiaal, in samenspraak met de Raad van Bestuur. 

 

8.4.4. Binnen de 14 dagen na zijn aftreden, zal de materiaalmeester het materiaal en de 

inventarislijsten overdragen aan zijn opvolger of aan een daartoe aangewezen lid van de Raad 

van Bestuur. 

 

8.5. De bestuursleden. 

 

De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij, en 

voeren de taken uit die hen werden opgedragen door de voorzitter, door de Algemene 

Vergadering of door de Raad van Bestuur. 

 

9. ALGEMENE BEPALINGEN. 

 

9.0.  Voor het inrichten van en het deelnemen aan wandeltochten, opgenomen in de officiële 

wandelkalenders, richten Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. en haar leden zich naar de statuten, 

het vademecum, het Huishoudelijk Reglement en de richtlijnen van WANDELSPORT 

VLAANDEREN v.z.w. 

 

9.1. Beloningen aan de leden. 

 

9.1.1. Wandelkalenders 
 

Leden die hun lidgeld tijdig betalen zoals voorzien in punt 5.3. krijgen de wandelkalender 

„walking in Belgium‟  gratis,  beperkt tot 1 kalender per adres. 

 

9.1.2. Aankoop clubkleding 

 

De club biedt clubkleding te koop aan de leden.  

 

De clubkleding is verkrijgbaar op het clubsecretariaat tijdens de normale openingsuren. 

 

9.1.3. Puntensysteem. 

 

9.1.3.1. Om de clubleden te belonen die regelmatig deelnemen aan wandelingen, opgenomen in 

de officiële kalenders, en / of helpen bij de eigen cluborganisaties, werd een puntensysteem 

voorzien. 

 

9.1.3.2. De punten worden als volgt toegekend: 

1. één punt voor deelname aan een officiële wandeltocht, of voor deelname aan een 

andere activiteit door de club ingericht waarvoor de Raad van Bestuur beslist heeft 

punten toe te kennen; 

2. hulp bij de eigen organisaties :5 punten 

 

9.1.3.3 Leden kunnen het 40 puntenblad binnen brengen op het secretariaat vanaf 1 oktober tot 

en met de Sinterklaastocht. Na de sinterklaastocht worden geen 40 puntenbladen meer 

aanvaard.  
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9.1.3.4 In ruil voor het 40 puntenblad krijgen ze een bon van € 20. Deze bon kunnen ze enkel 

omruilen voor een artikel uit de clubwinkel tot 1 februari van het volgend jaar. De bon is 

persoonlijk en kan niet worden samengevoegd met een andere bon. 
 

9.1.3.5. Op het 40 puntenblad moeten minimum 20 stempels staan. De ontbrekende punten 

worden betaald aan  € 0,50  

 

9.1.3.6 Telling van de punten gebeurt aan de hand van de stempels op het 40-puntenformulier 

(elk jaar van een verschillende kleur) enerzijds, en aan de hand van een register van het 

secretariaat voor de helpers anderzijds. 

 

9.1.3.7. Elk lid heeft recht op één 40-puntenblad per jaar. 

 

9.2.  Bus uitstappen. 

 

9.2.1. De club richt jaarlijks een aantal autobusuitstappen in naar georganiseerde wandelingen, 

en / of naar eigen wandelingen.  De data en de deelnemingsmodaliteiten worden bekend 

gemaakt in het info-blad. 

 

9.2.2. De prijs voor een busreis naar een georganiseerde wandeling in het binnenland wordt 

vastgesteld door de Raad van Bestuur. In deze prijs is de inschrijving begrepen.  

 

9.2.3   De kostprijs van een clubuitstap en van een uitstap naar het buitenland wordt door de 

Raad van Bestuur bepaald naargelang de kostprijs van de bus en wordt vermeld bij de 

aankondiging van de uitstap in het info-blad. 

 

9.3. Stertocht. 

 

9.3.1. Jaarlijks duidt de club een aantal stertochten aan, dit wil zeggen dat de Raad van Bestuur  

wil dat onze club met een sterke delegatie op die tocht vertegenwoordigd is. 

 

9.3.2. De inschrijving op die tocht is gratis voor de clubleden die zich schikken naar punt 9.3.3. 

en 9.3.4.. 

 

9.3.3. Op de binnenzijde van de achterkaft  van de info is een inschrijvingskaart afgedrukt. De 

leden vullen deze in of kleven hun inschrijfetiket en geven de kaart af aan de inschrijvingstafel.  

De Raad van Bestuur zorgt voor de betaling na sluiting van de inschrijving. 

 

9.3.4. Leden die hun kaart zijn vergeten mogen zich bij opschrijven op de kaart van een ander 

lid. 

 

9.4 Helpers. 

 

Tijdens haar wandeltochten doet de Raad van Bestuur beroep op helpers-vrijwilligers om de 

wandeltocht vlot te laten verlopen. Deze helpers zijn via de WANDELSPORT 

VLAANDEREN v.z.w. verzekerd zoals voorzien in de wet op de vrijwilligers 
 

Als beloning krijgen zij: - extra punten (zie 9.1.4.2.) 

    - gratis eten en drinken tijdens de organisatie jaarlijks een gratis  

                                                   etentje (eventueel met busreis). 
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De onkosten gemaakt door de vrijwilligers in opdracht van WSC Langdorp vzw kunnen 

worden terugbetaald mits de voorlegging van het bewijs. 

 

9.5. Huwelijk van een clublid. 

 

9.5.1. Bij huwelijk van een clublid zal een geschenkbon ter waarde van 50 euro geschonken 

worden. 

 

9.5.2. Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een 

huwelijksaankondiging te bezorgen. 

 

9.6.  Geboorte. 

 

9.6.1.  Bij geboorte van een kind bij één van de leden zal een geschenkbon ter waarde van 50 

euro geschonken worden. 

 

9.6.2.  Belanghebbenden dienen het secretariaat van de club op de hoogte te brengen door een 

geboortekaartje te bezorgen. 

 

9.7.  Overlijden. 

 

9.7.1. De nabestaanden van een overleden lid lichten het secretariaat of de voorzitter van de 

club in door het sturen van een rouwbrief. 

 

9.8. Aankondigingen in het clubblad. 

 

9.8.1. Clubleden kunnen gratis aankondigingen van niet-commerciële aard laten opnemen in het 

infoblad van de club.  

 

9.8.2. De tekst van de aankondigingen dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat, 

ten laatste 14 dagen voor de vastgestelde verschijningsdatum van het infoblad. 

 

9.8.3. De Raad van Bestuur kan te allen tijde en zonder enige mogelijkheid tot verhaal beslissen 

de gevraagde aankondiging niet in het infoblad op te nemen. De verzoeker wordt schriftelijk 

van deze beslissing ingelicht. 

 

9.9. Inschrijfetiketten. 

 

9.9.1. De leden kunnen inschrijfetiketten bestellen bij  de secretaris. De etiketten zijn gratis. Er 

kunnen wel verzendingkosten worden gevraagd. 

 

Aldus bekend gemaakt op de Statutaire Algemene Vergadering te Langdorp op 25 april 2016 

De Voorzitter,        De Secretaris, 

Fons Leys        Guido Van Loo 

 

 

 


