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Mijmeringen van de voorzitter 
 
Bloedverdunners, een goed geneesmiddel als je hartritmestoornissen hebt. O wee als je een of 
andere operatie nodig hebt. Bijvoorbeeld als je een nieuwe knie nodig hebt als onze 
parcoursbouwer. Na de operaties bleef het maar bloeden. Enkele weken langer herstellen voor 
alles weer in orde komt. Voor mezelf een eenvoudige operatie om een tumor te bevriezen. Ik 
was nog niet het ziekenhuis uit of een bloedklonter trok naar mijn hersenen. Een trombose. 
Een snelle interventie van de mensen van spoed en een dik uur later was de bloedklonter weer 
weg. Alles werkte weer. Enkel mijn spraak en mijn cijfer geheugen laten me nog wat in de 
steek evenals de conditie. Nog enkele maanden geduld en alles is weer voorbij. Hopelijk ! 
 
Ondertussen hebben we onze eerste tocht al achter de rug. Wederom zaten de weergoden ons 
niet mee. Toch nog 855 wandelaars kwamen af. Aan alle medewerkers, een dikke proficiat 
voor de perfecte organisatie. 
 
De verkenningen naar de Moezel en Nunspeet moeten nog gebeuren. Toch hebt u veel 
vertrouwen in ons. Beide reizen zijn al volzet. In de volgende info zal u meer hierover lezen. 
 
Eind april hebben we onze jaarlijkse algemene vergadering. Paul en Bart zijn opnieuw 
herverkiesbaar. Er blijven nog steeds enkele plaatsen onbezet. Hierbij doe ik nogmaals een 
oproep. We zoeken nog kandidaten. We hebben zeker nog mensen nodig voor het parcours, 
de vrijdagwandelingen. We hebben 8 wandelingen per jaar. Dat wil zeggen dat de 
parcoursmeester minstens met twee wandelingen moet bezig zijn. Verder zijn er nog de 
vrijdagwandelingen. Er schiet dan nog weinig tijd over om zelf te gaan wandelen. Heb je 
interesse? Stelt u dan kandidaat. Geen interesse om in het bestuur te komen. Maar wel 
geïnteresseerd om parcours uit te bouwen. Als medewerker kan het ook. 
 
Minder dan een maand na onze Begijntjestocht is er onze Mars Der Zuiderkempen. De 
voorbereidingen zijn al volop bezig. Ook dit jaar gaan we eerst richting Rillaar. Via Langdorp 
gaan we naar Wolfsdonk. De Ultra hikers makers hier nog een lus vooraleer zij terugkeren via 
dezelfde rustposten naar Aarschot. Enkele bussen, wat gratis wandelingen en heel wat 
geïnteresseerden die inlichtingen vroegen. Als de weergoden ons deze keer wel gunstig 
gezind zijn verwachten wij heel wat volk. Wij zullen er klaar voor staan.  
 
In de komende periode zijn er nog twee busreizen. De eerste gaat naar Antwerpen L.O. Een 
wandeling in de buurt waar de Oosterweelverbinding wordt klaar gemaakt en eveneens gaan 
ze naar de R.O. waar we een stukje Antwerpen kunnen bewonderen. Een wandeling met 
natuur en een stukje cultuur. Eind april gaan we naar Vlaanderen Wandelt. We kozen voor 
Koksijde. Een bestemming waar de zee, de kustdijk en natuur kunnen bewonderd worden. 
 
We zijn eind februari. Stilletjesaan komt de lente in aantocht. Geniet van de voorjaarsbloeiers 
en tot ergens onderweg. 
 
Fons. 
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Wandelkalender Maart-April 2020 
 

Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen.  Met onderstaande 
kalender willen wij hen helpen bij hun keuze. Op wandelingen aangeduid met  
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van 
deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er 
gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden. Wij 
zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.  
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken 
 
Zondag 1 maart 
 
 
Eigen organisatie 

MARS DER ZUIDERKEMPEN 
Trofee Harten vijf 
Sint-Jozefscollege 
Bekaflaan 65      Aarschot 

5-8-12-16-20-30-42-50  km 
 
 
06.00 – 15.00 uur  

Donderdag 5 maart Sporton VZW 
Buurthuis  
Zandstraat 13       Veerle-Laakdal 

5-7-10-12-15-17-20 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 8 maart 
 

WSV Berchlaer 
Parochiezaal Koningshof  
Mechelbaan 22      Koningshooikt 

4-6-12-16-22 km 
 
07.30 – 15.00 uur 

Zondag 8 maart 
 

Horizonstappers Lubbeek 
Parochiezaal Pellenberg 
Kortebergstraat          Pellenberg 

4-7-10-15-20-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 12 maart Vos Schaffen vzw 
Den Amer  
Nijverheidslaan         Diest 

4-6-12-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 15 maart WSV Wandelend Paal 
Zaal Sint-Baaf 
Padbroekweg 1     Heusden Zolder 

4-6-12-16-20-30-42 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Zondag 15 maart WSV Holsbeek vzw 
CC Het Buurthuis Veldbazuin 
Dorp 7       Nieuwrode 

4-8-12-20-28 km 
 
07.00 -15.00 uur 

Donderdag 19 maart 
 

De Gruun Zipkes 
Parochiezaal Sint-Norbertus 
Blauberg 21      Herselt 

6-7-9 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Zondag 22 maart 
 
 

De Grashoppers Keiberg 
CC Den Egger  
Aug. Nihoulstr  15   Scherpenheuvel 

5-8-10-12-15-20-25-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Donderdag 26 maart De Lustige stappers 
Zaal Demervallei  
Langdorpsestwg 319     Langdorp 

5-7-11-19 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 29 maart 
 
Busreis 

Merksemse wandelclub De 
Stroboeren 
Antwerpen Wandelt 

4-5-8-11-15-21-25-30-35-42 
km. 
Zie verder in deze info. 
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Zondag 29 maart Globetrotters Hageland 
Zaal De Veldbazuin   
Dorp  5         Nieuwrode (Holsbeek) 

4-6-12-16-21-30 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 5 april Sporton VZW 
S.O.K.        
Hasseltsebaan 43       Deurne-Diest 

5-7-13-20-25-32-43 km 
 
06.00 – 15.00 uur 

Dinsdag 7 april De Bollekens Rotselaar 
Meubelen Verhaegen  
Grote baan 115           Betekom 

4-6-8-10-12-14-16-20 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 12 april 
 

Old Time Stappers Veltem 
Sportzaal Warot 
Warotstraat         Winksele 

4-6-8-10-12-16-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Maandag 13 april  Ijssetrippers wsv 
De Linde  
Pastorijstraat 3       Ottenburg 

4-7-12-18-25 km 
 
07.00 – 1500 uur 

Woensdag 15 april Trip-trap Kumtich 
Dagcentrum De Cleyen Bempt 
St-Truidensestwg 492   Hakendover 

5-6-7-8-9 km 
 
07.00-15.00 uur 

Zaterdag 18 april 
 
 
Eigen organisatie 

Panoramatocht 
Parochiezaal Gelrode 
Rillaarsebaan 134     Gelrode 
Wandelaars/helpers op post 

4-6-10-14-20-30 km 
 
07.00  - 15.00 uur 

Zondag 19 april 
 
 

WK Werchter vzw 
Parochiezaal De Wal        
Walstraat             3118 Werchter 

5-8-12-15-20-25-30 km 
 
06.30 – 15.00 uur 

Donderdag 23 april Toekers Bunsbeek vzw 
Zaal PC Kapellen  
Dorpstraat             Kapellen 

4-6-7-8-13-14-15-21 km 
 
07.00 – 15.00 uur 

Zondag 26 april  
 
Busreis 

Vlaamse Wandeldag    
Vlaanderen Wandelt te Koksijde 

4,5-7-11-15-20-24-33-37-42  
km 
Zie verder in deze info 

Zondag 26 april 
 
Stertocht 

Vlaamse Wandeldag 
Vlaanderen Wandelt te Asse 

3-5-7-12-14-21-25-30-35-42 
km 
Zie verder in deze info. 

 
 
Vrijdagwandelingen maart-april 2020 
Datum               Omloop      Vertrek 13.30h  

  
 

6/03/20 Wolfsdonk - Herselt Kerk Wolfsdonk 
20/03/20 Ourodenberg - Aarschot Kerk Ourodenberg 
03/04/20 Gelrode –Wezemaal  Sportschuur Gelrode 
24/04/20 Wit Toreke - Baal Parking Meetshoven    
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Zondag 1 maart 2020: 46 ste Mars der Zuiderkempen. 

Trofee Harten Vijf -WalkOn criterium 
Een wandeldag zowel voor de genieters als de extra sportievelingen met zijn afstanden van  
5-8-12-16-20-30-42 en 50km. U bent welkom vanaf 06.00 tot 18.00 uur. Vertrekken kan tot 
15.00 uur. 

Traditioneel wordt de start gegeven in de vertrekken 
van het Sint-Jozefscollege gelegen aan de boorden van 
de Demer. De laatste Hagelandse heuvels zijn hier 
begroeid met dennenbossen, heide en vereenzaamde 
berken. Het gebied strekt zich noordelijk uit tot aan de 
Nete in Westerlo en oostwaarts tot aan de grens met 
Limburg. Het is bezaaid met kleine diverse 
natuurgebieden, in deze regio is onze Mars der 

Zuiderkempen ontstaan. De kleinste afstanden wandelen tussen Aarschot en Langdorp waar 
zelfs voor de kortste afstand, die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, een rust voorzien 
is. Daar er in Averbode geen rustpost beschikbaar was hebben we het parcours wat aangepast 
en pikken we nog een stukje Hageland mee. Via de Aarschotse “Grecht” bereiken we 
Schoonhoven, we wandelen langs het kasteel van Schoonhoven en verkennen uitgebreid de 
trage wegen van het Rot. In Rillaar nemen we onze eerste rust. Na rust vangen de liefhebbers 
van de 12 km de terugtocht naar Aarschot aan. Zij kunnen genieten van de mooie uitzichten 
over Rillaar en Aarschot, de rustige veldwegeltjes van Speelhoven en een verrassende Leiberg 
die ons even een Ardennengevoel bezorgt. Je mag nog even smullen van een prachtig uitzicht 
op Aarschot eer je via de markt en de Demer het eindstation bereikt. De 20, 30, 42 en 52 km 
sporen verder door naar Langdorp. De Konijntjesberg en het natuurgebied Achter Schoonhoven 
kleuren deze doortocht. Het gebied bestaat 
hoofdzakelijk uit broekbossen, moerassen, akkers, 
hooilanden, struwelen en elzenbossen en maakt deel 
uit van een van de breedste valleien van België nl. 
De Demervallei. In Langdorp is er een pauze 
voorzien. Na rust maakt de 20 km een ommetje en 
keert dan via de bossen van de Doornberg terug naar 
Aarschot. De 30, 42 en 50 Stomen door naar 
Wolfsdonk. De vallei van de Laak en Demer zorgen voortdurend voor prachtige vergezichten 
en rustgevende momenten. Bij het verlaten van de vallei bevinden we ons in de Zuiderkempen, 
de droge zandgronden zijn hier begroeid met dennen, berk en heide. In Wolfsdonk, een rustig 
dorpje gelegen op de grens van Hageland en Zuiderkempen, rusten we. De 50 km maakt hier 
nog een mooie lus richting Averbode en keren via de Rodeberg terug naar Wolfsdonk. De 
terugtocht naar Aarschot verloopt hoofdzakelijk via de mysterieuze paadjes van het 
Kabouterland en Molenheide. Ongetwijfeld ga je de Heimolen op je weg vinden en even verder 
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een herdenkingssteen. Deze steen doet ons terug denken aan 
de vreselijke moorden die hier gebeurd zijn in de tweede 
wereldoorlog. Na de rust in Langdorp mogen de 42 en 50 km 
zich opmaken voor een onverharde terugtocht naar Rillaar, 
de Rommelaar en Demer staan hier borg voor. De laatste km 
maken we rond in Haterbeek en Speelhoven en eindigen 
doen we met de Leiberg en een mooi zicht op de stad 
Aarschot. 
In en rond de startplaats kan je een stand vinden van het 
WalkOn criterium in het gezelschap van de “Mooimakers”. 
De mooimakers is een vereniging die zich inzet tegen het 
zwerfvuil. Zowel preventief als daadwerkelijk opruimen van zwerfvuil. Het WalkOn 
criterium staat dit jaar in het teken van het milieu. Samen met de “Mooimakers” zorgen de 
wandelaars voor wandelparcoursen zonder zwerfvuil. 

 
Busreis zondag 29 maart Antwerpen L.O. 

Antwerpen Wandelt 
Merksemse wandelclub De Stroboeren vzw organiseren er hun Sint-Annatochten op de Linker 
Oever en tevens Antwerpen Wandelt.  Het is tevens de eerste locatie waar u de poncho of 
rugzak kan ophalen met 15 of 25 stempels in uw speciaal federatie-wandelboekje.  

De beschrijving van de wandelingen kan u hieronder vinden. 

Er zijn diverse goede redenen om aan deze wandeldag deel te nemen. Speciale aandacht gaat 
dit jaar naar de jonge gezinnen die kindvriendelijke wandelingen aangeboden krijgen. De 6 
km gaat langs niet minder dan 6 speeltuinen en hebben onderweg rust in de ‘manege’. De 4 
km is een kindvriendelijke zoektocht die tevens ook langs enkele speeltuinen loopt. Op 
linkeroever is het ook verrassend rustig wandelen. Nooit heeft men de indruk dat men door 
een drukbevolkte stadswijk gaat, dankzij landschapsarchitect Le Corbusier. Die zorgde voor 
brede lanen en voor wandelpaden met groene plekken. Men kan er rustig wandelen zonder 
gestoord te worden door een overvloed aan auto’s.  

Naast de kindvriendelijke 
wandelingen zijn er nog de 
omlopen van 7 – 10 – 15 – 21 – 26 
– 32 en 42 km. 

De 7 km en 10 km komen al snel 
aan de festivalweide en wandelen 
langs groene paden naar de 
‘konijnenpijp’ waar ze na de baan 
overgestoken te hebben het ‘Sint 
Annabos’ induiken. Hier maakt de 
10 km een grotere lus. Na de rust 
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in de ‘manege’ gaan ze via ‘Sint Anneke’ en de molen naar de jachthaven om via de 
wandelpromenade met zicht op ‘de stad’ terug naar de startzaal te gaan. 

De 15 km gaat eerst richting ‘Galgenweel’. Via het nieuwe speelpark en de wijk ‘Regatta’ 
gaan ze via een prachtige lus door het natuurgebied ‘de Middenvijver’ en over de 
festivalweide naar de rust bij Korfbalclub ‘Sikopi’. Daarna sluiten ze aan bij de kortere 
afstanden. 

Doordat er in buurgemeente Zwijndrecht al veel werken voor de Oosterweelverbinding bezig 
zijn, gaan de afstanden vanaf 21 km via de voetgangerstunnel naar rechteroever. Zij 
doorkruisen eerst de ‘Sint Andrieswijk’ met monumentale kerk, om via de heraangelegde 
Scheldekaaien naar de Kennedytunnel te gaan. Hier gaan de 21 en 25 via de fietstunnel terug 
naar linkeroever om ‘Burchtse Weel’ te bezoeken. Na rust in de Hondenschool ronden ze 
verder de plas om aan ‘Galgenweel’ aan te sluiten bij de 15 km. De 26 km maakt hierbij 
enkele langere lussen door Middenvijver en Sint Annabos. 

Je kan deze wandeldag ook ideaal combineren met een uitstap richting de oude stad met o.a. 
kathedraal, grote markt en groenplaats. Tip: neem hiervoor gratis de veerboot op 500 meter 
van de startplaats. 

Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je door 7  
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Antwerpen  en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 20 maart op onze rekening staan. 
 

zaterdag 18 april 
Panoramatocht-
Bloesemtocht 
 We kunnen kiezen uit 4-8-12-16-20 en 
30 km. 

De start van deze tocht wordt gegeven in 
de parochiezaal van Gelrode. Gelrode 
ook wel smalend het "strooien dorp" 
genoemd, is omringd door drie heuvels, 
de Eikelberg, de ijzeren berg en de 
Hondsheuvel. Het is de ideale startplaats om een van de mooiste gebieden van het Hageland 
te verkennen. De kortste afstand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en laveert door de 
straten van Gelrode centrum. De 8 km wandelaars hebben de keuze: ze maken een lus, zonder 
rust, naar de Eikelberg en gaan dan door naar ‘s Hertogenheide. Vandaar keren ze terug naar 
de startplaats. De anderen gaan even uit het centrum richting Wezemaal, Al snel prijkt de 
Moedermeule boven de huizen uit. Het is een graanmolen die in 1667 in Mechelen gebouwd 
is en nadien in 1833 gedemonteerd via de Demer overgebracht is naar Gelrode. Dit 
nostalgisch monument is zeker ingepast in ons parcours. Gelrode is ook nog gekend voor zijn 
perzikenteelt, een van de weinige plaatsen waar men dit fluweelzacht fruit rechtstreeks van de 
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teler kan kopen. Naast perziken wordt er nog 
meerder fruit geteeld, in hoofdzaak appels en 
peren. Vele fruitbomen die we boven op de 
Wijngaardsberg in volle bloei kunnen zien. Je 
kan ook een oude muur, opgetrokken in 
plaatselijk ijzerzandsteen, bewonderen. Hij 
beschermde de wijnranken tegen de snijdende 
noordenwinden. In Wezemaal is er voor 
iedereen een welverdiende rustpauze voorzien. 
Voor de 20 en 30 km gaan we nog een stukje 
verder richting Holsbeek. Onderweg komen we 

heel veel daslook tegen. Nadat we wederom in Wezemaal gerust hebben keren we terug via 
het natuurreservaat "De Beninksberg" terug. Deze ijzerzandsteenheuvel troont 50 m boven de 
grond uit en is beschermd gebied sinds 1977. Het gebied wordt beheerd door Natuur en Bos. 
Via de Hondsheuvel met zijn hondenkerkhof keren we terug naar de vertrekzaal. 

Zondag 26 april Vlaanderen Wandelt te 
Koksijde 
 

Deze maal trekken we naar het verre Koksijde om aan Vlaanderen Wandelt deel te nemen. 

De wandelclub van Nieuwpoort organiseert in samenwerking met WSVL een wandeling  
vanuit de luchtmachtbasis van Koksijde.  

We kunnen kiezen uit 4.5-7-11-15-20-24-33-37-42 km. Voor de ultra hikers is er een 50 en 60 
km.  

 Koksijde-Oostduinkerke, is zoveel meer 
dan strand, zee en dijk.  Al decennia lang 
wordt de kustgemeente er geassocieerd 
met de vissersfolklore. Het levendig 
bewijs vormen de garnaalvissers te paard. 
Daarnaast kan je er heerlijk wandelen 
langs de talrijke natuurgebieden zoals de 
Noordduinen, Ter Yde of Westhoekduinen 
en de kustlijn. De luchtmachtbasis van 
Koksijde vormt het startpunt van een 

dagje wandelplezier aan zee. Alle afstanden komen op de zeedijk. 

Vertrek parking Demervallei 07.00 uur. Terug omstreeks 19.00 uur. Inschrijven doe je door 7  
euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Koksijde  en de naam 
van de deelnemers. Het bedrag moet voor 15 april op onze rekening staan. 
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Zondag 26 april. Stertocht naar Asse 
Voor zij die niet meegaan naar Koksijde hebben we een gratis wandeling naar Asse voorzien. 
U krijgt er eveneens nog twee basisconsumptie  bovenop. 

WRC Manke Fiel vzw organiseert hier Vlaanderen Wandelt 

Start- & eindlocatie: Sportloods - Potaarde 14 - 1730 Asse (ingang via Pastinakenstraat). 

U kan kiezen uit 3 - 5 - 8 - 12 - 14 - 21 - 25 - 30 - 35 & 42 km 

Asse vormt de poort tot enerzijds het 
Pajottenland met zijn prachtige vergezichten 
en anderzijds de Brabantse kouters met zijn 
open velden. Beide maken deel uit van de 
Groene Gordel. De diverse wandelomlopen 
laten je genieten van kastelen en kapelletjes 
en prachtige hoeves.  Asse ligt in de 
Zennevallei, waar de wilde gisten de wort tot 
Lambiek omtoveren. Een wandeling met 
voor elk wat wils in een Breughels 
landschap.  

Als je niet graag met de auto gaat. Het station van Asse ligt op 5 minuten te voet van de 
startplaats. 

WSVL organiseert ook een busreis naar Asse. Je moet dan opstappen aan de carpoolparking 
in Aarschot. De bus vertrekt daar om 8.30 uur. Meer informatie kan je hierover vinden op 
www.vlaanderenwandelt.be  

 

Moezelweekend van 21 mei tot 24 mei 2020 
Dit weekend is volzet. We krijgen geen kamers meer. Voor zij die meekunnen rest er nog de 
betaling van het saldo. Voor een tweepersoonskamer blijft er nog 150 euro per persoon te 
betalen. Voor de eenpersoonkamers is het nog 187,5 Euro. Gelieve dit bedrag uiterlijk tegen 
15 april op onze reisrekening BE38 9731 8049 1772  betaald te hebben. In de volgende 
pinguïn kunnen we u meer over het programma vertellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlaanderenwandelt.be/
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal 
gehouden worden op maandag 27 april 2019 te 19.30 uur in ons Secretariaat – 
Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.  
 

Agenda :  
1. Verwelkoming. 
2. Doornemen agenda  
3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het 
infoblad van  juli - augustus 2019) 
4. Beknopt jaarverslag 2019 van het Secretariaat  
5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2020 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw 
8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling 
9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden 
10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.  
     Vernieuwing: Bart Daems – Paul Verduyckt     Nieuwe kandidaten:  
 

  PAUZE – telling van de stemmen 
 

11. Uitslag bestuursverkiezingen 
12. Club nieuws 
13.  Ingestuurde agendapunten 
14.  Mededelingen en varia  
 
Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde 
agendapunten. De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang 
van de Algemene Vergadering. 
 
Toelichting bij de agenda: 
Punt 7. :  
1) Een mandaat in de Raad van Bestuur loopt over 4 jaar en is hernieuwbaar (art. 11 Statuten) volgens 
de statutair voorziene beurtrol. Dit jaar is Paul Verduyckt en Bart Daems  uittredend als bestuurslid.  
Zij zijn herverkiesbaar en kandidaat om nog even verder te doen .  
 
2) Artikel 8 van onze statuten bepaalt dat de vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde raad 
van bestuur van ten minste vijf en maximum 14 leden.   
 
3) Er is – buiten de (her)verkiezing van 2 bestuursleden bedoeld in punt 1) hierboven en twee nieuwe 
kandidaten - nog 2 mandaten van lid van de Raad van Bestuur onbezet.  Alle leden (zowel vaste leden 
als toegetreden leden) die ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste 1 jaar onafgebroken lid zijn van 
onze vereniging kunnen zich kandidaat stellen.  Schriftelijke kandidaturen (naam, voornaam, 
geboorteplaats en –datum, adres) moeten ten laatste toekomen bij de secretaris op 27 maart 2020.  
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Wie interesse heeft, maar nog twijfelt kan hierover gerust contact opnemen met een van de 
bestuursleden. 
 
  Punt 12: Vaste leden kunnen punten ter bespreking schriftelijk en ondertekend laten geworden 
aan de secretaris ten laatste op 27 maart 2020  Enkel de tijdig, schriftelijk ingestuurde, 
geargumenteerde en ondertekende punten die door ten minste twee vaste leden zijn ondertekend 
zullen op de Algemene Vergadering besproken worden. (art. 23 statuten.) 
 
Nog enkele bepalingen uit de statuten: 
HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergadering 

Art. 17.  De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, die er stemrecht 
hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, evenwel zonder 
stemrecht.  

Art. 18. 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. 19. 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 deze statuten bepaald. 

 
 
ALLE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM! Enkel de “vaste leden” hebben stemrecht; 
de andere (“toegetreden”) leden mogen echter wel meeluisteren en vragen stellen (en 
mee een pint drinken).  
Deze Algemene Vergadering is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een 
middel voor de leden om ideeën aan te brengen en om de werking van de Raad 
van Bestuur goed- of af te keuren. Uw aanwezigheid is een steun voor het 
bestuur, en u kan er ook gezellig tussen pot en pint (gratis) met uw 
wandelvrienden van gedachten wisselen.  
 

  OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN 
 

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de 
rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag 
uitbrengen op de Algemene Vergadering. 
 

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen 
van 2019 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 23 maart te 19 u 
en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 27 april 2020 
hierover verslag uit te brengen. 
 
Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 18 maart 2020 te melden 
aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys. 
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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur  
Van  30 december om 19u30. 

 
 
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Ingrid Blockx, José Leers, Guido Van 
Loo, Corrie Martens, Bart Daems, Paul Verduyckt 
 
Verontschuldigd:, Jef De Win, Chris Braes, Annie Van Ouytsel 

 
• De voorzitter verwelkomt iedereen.  

Hij heeft een rekening van Bpost en van de verzekering rechtsbijstand bij. 
• De penningmeester overloopt de in- en uitgaven van november. 

Zomertocht en molentocht zijn compleet! 
Sinterklaastocht viel tegen qua inkomsten door het slechte weer en 
daardoor de geringe opkomst. Er is nog wel winst. 
Het winterfeest bracht behoorlijk op. 
De in – en uitgaven 2018 /2019 curve loopt zo goed als samen. 
Stertocht St Truiden: 71 deelnemers. 
Hemelvaartweekend is volzet. 
Voor Nederland zijn er momenteel 24 inschrijvingen.  
Bedenking: er zijn reeds leden ingeschreven die hun lidgeld 2020 nog niet 
hebben betaald! 
Ledenfeest : nu 25 

• De zottekestocht is in orde: Roger en Ingrid 
Vrijdagwandeling Nieuwrode – Kortrijk Dutsel zou geleid worden door Jef. 
24/1 Wolfsdonk – Blauberg : Jos 
Leuven- Aarschot : de stopplaatsen zijn gecontacteerd. Er blijft nog een 
stuk te verkennen op 6/1 om 9 u. 

• De viering van 20.000 km. op 24/1 heeft niemand (buiten Paul en José) zich 
aangeboden. 

• Er zijn nieuwe bloesjes aangekomen. 
Er zijn voorstellen voor de 40 punten : mutsen, body’s of paraplu’s .  

• Voor de mars der Zuiderkempen moet er en GPX bestand worden gemaakt 
en dit voor 15 januari. 

• Voor de begijntjestocht heeft de gemeente gevraagd om niet in de 
Nieuwstraat te parkeren. We sturen de auto’s niet door de Nieuwstraat. 
Het parcours moet nog afgelopen worden met de afpijlers. 
 
 
Einde 21u20  

      Verslag Guy Van Loo 



12 
 

 

BEGIJNTJESTOCHT 

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 736  

Aantal niet-aangesloten wandelaars 94  

Aantal andere en buitenlandse clubs 25  

Subtotaal 855 

 Aantal medewerkers 39  

Totaal 894 

 

 

 

VASTE LEDEN: indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook 
stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan onderstaand formulier in en 
bezorg het voor 30 maart 2020 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij 
de secretaris of de voorzitter: 

De ondergetekende(n)  
 
………………………………………………………………………… (voornaam, naam) (meerdere 
namen mogelijk) 
 
Geboren te ………………………………………  op …../…./19….   , 
 
lid van WANDEL SPORTCLUB LANGDORP vzw 
 
ben kandidaat om opgenomen te worden als VAST LID bij WANDEL SPORTCLUB LANGDORP 
vzw. 
 
Datum      …. /…./2020 
Handtekening 
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