
Mijmeringen van de voorzitter. 

We zitten al reeds in de tweede golf van deze coronacrisis. Het aantal besmettingen stijgt nog 

steeds. We zitten op meer dan 600 besmettingen. Gelukkig zijn de besmettingen niet zo erg en 

worden er niet te veel mensen opgenomen in de hospitalen. Ondertussen worden de 

wandelingen nog steeds afgeschaft. Er is een protocol opgesteld waardoor de wandelingen 

wel zouden kunnen doorgaan. Zie verder in deze info en u zal merken waarom we de 

wandelingen niet kunnen inrichten.  

Nog even terug naar onze jaarlijkse algemene vergadering. Die verliep dit jaar via post en 

email. De meeste vaste leden hebben keurig geantwoord. Hierdoor is de kwijting gegeven 

voor onze jaarrekening, de begroting en werden alle bestuursleden vrijgesteld. Alle 

documenten werden ingevuld en werden naar de overheid gestuurd. We zijn weer een jaar 

gerust. 

Nu over naar de afschaffingen. 

 De vrijdagwandelingen. Samenkomen met een mondmasker aan met 50 man zou wel kunnen. 

Wandelen met 1,5 meter er tussen wordt al wat moeilijker, zeker omdat het moet 

gecontroleerd worden door de begeleiders van de wandeling. In een café kunnen we niet 

binnen. Geen enkel café is groot genoeg. Dit jaar doen we nog zeker geen vrijdagwandeling. 

Het helpersfeest. Dat is voor volgend jaar, als we weer mogen feesten. 

Busreizen. We hadden een busreis naar Zeeland voorzien. Ook in Nederland is er corona. 

Daar gaan we zeker niet naartoe. Daarom schaffen we ook alle busreizen voor dit jaar af. 

Opgelet! De busreis naar Flims gaat wel door. 

Tienbundertocht. Door het opgelegde protocol schaffen we ook deze wandeling af. Als u het 

protocol leest dan kan u zien dat we de 65 plussers moeten ontzien. Veel van onze 

bestuursleden zijn al 65 plussers. Daarom nogmaals een oproep om nieuwe en jongere 

bestuursleden te mogen verwelkomen. 

Opening secretariaat. In ons vorig nummer schreven we dat het secretariaat zou open zijn op 

31 augustus. Door de opflakkering van het coronavirus zullen we dat nog maar enkele 

maanden uitstellen. Vanaf half november kunnen we beginnen met het vernieuwen van de 

lidgelden. Hoe we dat gaan doen leest u in het volgende infoblaadje.  

Het wandelboekje van de federatie blijft nog altijd geldig. Waarschijnlijk ergens tot 

halverwege volgend jaar. Wanneer de geschenken worden uitgedeeld weten we nog niet. Ook 

ons eigen 40 punten formulier blijft geldig. 

Ondertussen wandelen we, al dan niet in onze bubbel, verder. Eigen uitgestippelde 

wandelingen langs trage wegen of via knooppunten. Hopelijk komt er snel een eind aan deze 

miserie en zien we mekaar weer. Daar kijk ik heel erg naar uit . 

Tot ergens onderweg. 

Fons 

  



WAT MOET IK ALS ORGANISATOR VOORAF DOEN  

1. Akkoord Nationale Veiligheidsraad en gemeentelijke instanties is noodzakelijk. Alleen zij 

beslissen of je recreatieve wandeltocht kan doorgaan of niet. Voorafgaand dien je een Covid 

Event Risk Model (CERM) in te vullen. De CERM is een tool die de risico’s in het kader van 

Covid-19 bij een organisatie op voorhand aftoetst. Meer info over CERM kan je vinden in het 

protocol voor sportevenementen via www.sport.vlaanderen. 

 Sensibiliseer je deelnemers en medewerkers Wandelsport Vlaanderen vzw werk een charter 

voor de deelnemer en medewerker uit.  

 Duid een coronaverantwoordelijke of coronateam aan.  

• Binnen de organisatie is het verplicht om een coronaverantwoordelijke of coronateam aan te 

duiden. Voor organisaties tot 200 deelnemers kan dit 1 medewerker zijn. Bij meer deelnemers 

werkt men best met meerdere medewerkers. Deze medewerkers dienen op de hoogte te zijn 

van de Covid-19 maatregelen, bewaking uit te voeren op het naleven ervan en op te treden bij 

tekorten binnen het evenement en het verloop van de organisatie.  

• Vanaf  augustus mogen in principe 100 deelnemers indoor – 200 deelnemers outdoor zich 

op hetzelfde ogenblik bevinden binnen de start- en cateringzone.  

Er dient wel rekening gehouden te worden met de CERM maatregelen rond social distancing.. 

✓ Communiceer duidelijk naar de plaatselijke instantie het vooropgestelde maximum aantal 

deelnemers  

✓ Communiceer de maximumcapaciteit duidelijk naar de deelnemers toe. Informeer hen 

tevens over de te hanteren maatregelen binnen de inschrijving- & cateringzones.  

✓ Stop onmiddellijk de inschrijvingen van zodra het vooropgestelde aantal deelnemers is 

bereikt.  

 Denk aan je medewerkers. Houd bij het samenstellen van de medewerkerslijst rekening met 

de risicogroep 65+  

✓ Medewerkers die de voorbije maanden rechtstreeks of onrechtstreeks in contact kwamen 

met Covid-19 adviseren we om te wachten met het aanbieden van hun diensten.  

✓ Medewerkers die in het verleden ernstige gezondheidsproblemen hadden, adviseren we om 

te wachten met het aanbieden van hun diensten.  

• Gezien de ruimere toevloed van de deelnemers dienen de medewerkers verplicht een 

mondmasker te dragen. Medewerkers die instaan voor ontvangst van geld en catering dienen 

eveneens handschoenen te dragen. 

 • Medewerkers dienen voor te worden van een basiskit met mondmasker, handgel en 

handschoenen.  

✓ Vermijd contact tussen de medewerkers en deelnemers. Geen zoen, geen knuffel, geen 

handshake, geen schouderklopje  

http://www.sport.vlaanderen/


✓ Voorzie voor uw medewerkers voldoende werkruimte waar de social distancing 

gegarandeerd wordt. Trek de diverse bedieningsposten van de cateringzone ruim uit elkaar, 

zodoende de medewerkers niet dicht bij elkaar hoeven te lopen.  

✓ Beperk per bedieningspost het aantal medewerkers. Werk per post enkel met medewerkers 

die tot dezelfde bubbel behoren. ( voorbeeld: een echtpaar of koppel, 2 kennissen uit dezelfde 

bubbel of een volledig gezin).  

✓ Heb je geen dergelijke bubbels, werk dan enkel met één medewerker per post.  

HOE RICHT IK MIJN START- EN CATERINGZONE VEILIG IN VOOR DEELNEMER 

& MEDEWERKER  

1. Organisatie van de inschrijvingszone  

✓ Voorzie de inschrijvingszone in een buitenlocatie ▪ (bijvoorbeeld overdekte 

tentconstructie).  

✓ De inschrijvingstafel en de medewerkers dienen voldoende afgeschermd te worden van de 

deelnemers.  

✓ Zorg voor een vlot doorstromingssysteem. Gebruik van voldoende nadars kan hierbij een 

hulpmiddel zijn.  

✓ Voorzie naar de deelnemers toe voldoende informatieborden en pijlen. Maak hiervoor 

gebruik van de nieuwe officiële WSVL pancartes. Vraag bij je plaatselijke instantie na of ze 

beschikken over de officiële COVID signalering.  

✓ Indien de organiserende club opteert voor een binnenlocatie dient deze volledig 

losgekoppeld te worden van de cateringzone. M.a.w. de inschrijving dient door te gaan in een 

apart lokaal. De inschrijvingslocatie dient voorzien te zijn van een separate in- en uitgang 

teneinde de doorstroming van de deelnemers optimaal te garanderen. Heen en weer verkeer in 

een nauwe deurdoorgang of kleine ruimte dient maximaal vermeden te worden.  

✓ We adviseren onze clubs om bij de inschrijving te werken in tijdsblokken. Een 

inschrijvingssysteem dat reeds ettelijke jaren is ingeburgerd bij onze buurlanden Nederland en 

Frankrijk. Zo kan je de opkomst van de deelnemers beter stroomlijnen. Voorbeeld : start van 

de 30 km tussen 7.00 en 10.00 u , start van 20 km tussen 8.00 en 11.00u , start van de kleinere 

afstanden vanaf 9.00  

2. Organiseer via voorinschrijving 

 ✓ Daar je voorafgaand het maximaal verwacht aantal deelnemers dient mee te geven aan de 

plaatselijke instanties , is werken via voorinschrijving verplicht.  

✓ De organisatie dient tijdens het event te allen tijde te beschikken over de gegevens van de 

deelnemers.  

✓ Voorinschrijving laat de organisator immers ook toe om te werken met tijdsblokken zodat 

samenscholingen aan de inschrijvingszone vermeden kunnen worden.  

✓ Voorinschrijving kan via 4 systemen  



o Deelnemer belt de organisatie op met zijn gegevens naam, lidnummer en GSM nummer. De 

organisator houdt alles bij via een reservatielijst.  

o De organisator maakt via bijvoorbeeld Google Forms een online inschrijvingsformulier aan, 

waarbij de deelnemer zijn gegevens nalaat.  

o Deelnemer bevestigd zijn deelname via mail met zijn gegevens , lidnummer , GSM 

nummer. De organisator houdt alles bij via een reservatielijst.  

o In geval je gebruik maakt van één der drie bovenstaande mogelijkheden bevestigd de 

organisatie per kerende de inschrijving van de deelnemer met de instructies tot betaling van 

het inschrijvingsrecht. Om een goede werking en opvolging van de inschrijvingen te 

verzekeren, adviseren we de organisatie om één medewerker hiervoor verantwoordelijk te 

stellen.  

o De organisatie maakt gebruikt van een betalingssysteem dat Wandelsport Vlaanderen ter 

beschikking stelt.  

o Clubs dienen rekening te houden met een kleine extra fee per inschrijving voor het gebruik 

van het betalingssysteem. Minimum bedrag van deze extra fee is € 1,00/deelnemer.  

o De deelnemers betalen deze fee rechtstreeks bij de voorinschrijving.  

o We adviseren onze clubs te werken met een totaalpakket (zie verder) 

 o De betaling verloopt rechtstreeks via het rekeningnummer van de organiserende club  

o De voorinschrijving beperkt maximaal de risico’s aan de inschrijving en scanning. o 

Geïnteresseerde clubs kunnen hiervoor contact opnemen met kevin.vleminx@wandelsport.be 

3. Organisatie van de scanning/betaling/afstempeling  

✓ Ingeschreven deelnemers dienen het charter in acht te nemen en hun lidkaart met 

barcodezijde aan te bieden voor scanning. Terzelfdertijd bieden ze hun wandelboekje ter 

afstempeling aan. Zo dienen de deelnemers zich geen tweede maal in de wachtrij te begeven. 

✓ Bij inschrijving van meerdere personen uit hetzelfde gezin, zal slechts één persoon zich 

aanbieden voor de scanning/inschrijving/afstempeling.  

✓ Deelnemers dienen in de inschrijvingszone verplicht een mondmasker te dragen. Eenmaal 

ze wandelen kan het zonder.  

✓ De coronaverantwoordelijke of het coronateam houdt het algemeen gebruik van de 

handhygiëne en de inachtneming van de social distancing in het oog. Spreken de deelnemers 

aan die zich niet aan de richtlijnen houden.  

4. Cash- of contactloze betaling  

✓ Werken met voorinschrijving is verplicht. Zie punt 2. Hierdoor is het ook aangewezen om 

de deelnemer voorafgaand te laten betalen via overschrijving. 

 ✓ Ter plaatse adviseren we te werken met een online betalingssysteem. Bijvoorbeeld 

Payconiq  

  



 

 

 

Verslag van de algemene vergadering van Wandel Sportclub 

Langdorp vzw van 2020. 

Daar we door corona geen fysische vergadering konden/mochten houden zijn alle 39 vaste 

leden aangeschreven met een begeleide brief via post of mail. 

Verslag van de penningmeester 

Verslag secretaris 

2018 
 
307 M 
343 V 
 
TOT 650 

2017 
 
315 M 
355 V 
 
TOT 670 

2019 
 
298 M 
337 V 
 
TOT 635 

2020 
 
277 M 
320  V 
 
TOT 597 

 

Verschil met 2019 = 37 

 

Lidgeld niet vernieuwd 

2020     72 

2019     85 

2018     83 

2017     63 

 leeftijd 

- 18 jaar : 3     

+ 80 jaar : 48      

leden wonen in groot Aarschot   273    

Vaste leden 

2020   39 

2019   38 

2018    41 

2017    45 

 

Verslag van de kascontrole: 
 

De kascontrole gebeurde op donderdag 18 juni, 

waren aanwezig: Ooms Willy en Jan Van Eeckhout voor de kascontrole, Cyriel Hendrickx, 

penningmeester. verder Fons Leys, voorzitter, Guido Van Loo, Secretaris en Corrie Martens, 

bestuurslid. 

Willy Ooms en Jan Van Eeckhout deden een grondig nazicht van de rekeningen 2019. Ze 

vonden geen enkele afwijking of onregelmatigheid. Ze feliciteren Cyriel Hendrickx met zijn 

degelijk werk. Ze stellen dan ook voor om onze penningmeester kwijting te geven voor de 

rekeningen  2019. 

 



Jan Van Eeckhout 

Kwijting 

In de begeleidende brief werd kwijting gevraagd voor : 

1. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het infoblad van juli 

- augustus 2019) 

2. Jaarverslag: kwijting van de Penningmeester . 

3. De begroting 2020 

4. Kwijting van de bestuursleden WSC Langdorp vzw 

 

30 van de 39 vaste leden hebbende brief ingevuld terug gestuurd en alle 30 leden hebben deze 

kwijting gegeven. 

Bestuur: 
 
Paul Verduyckt en José Leers zouden kunnen herverkozen worden. 
Zij hebben besloten om hun kandidatuur niet te hernieuwen en verlaten zo het bestuur. 
Langs deze weg willen we hen bedanken voor de jarenlange inzet en de fijne samenwerking. 
 
Verslag door Guy Van Loo 
Secretaris 

 

Gedichtje 

 

Ieder heeft thans ‘corona’ 
Covid-19, het Virus of hoe het ook 
heet. 
 
Ieder had het, ieder wacht het, 
Of heeft het nu (nog niet) beet. 
 
Dafalgan en wc-papier worden 
verorberd, 
Niet bij grammen maar bij het pond. 
 
En men geeft de mondmaskers 
Vlijtig door, van mond tot mond. 
Heel het economisch leven 
Staat, blijft het wangedrag zo gaan, 
echt stil. 
 
En de bevolking wordt stilaan echt zot 
Op straat en strand tegen elkaar 
roepend: blijf in uw kot. 

 Big Pharma en strijders voor de 
introverte zaak 
 
Wie nu echt niet mag stoppen met 
werken, 
De ambulanciers, verzorgenden en 
de rest, zie hen gaan 
Door de straten schieten zijn 
Als meteoren langs hun baan. 
 
Toen de televisieploeg een gezin 
wou filmen, 
Op bezoek in hun quarantainekot, 
En de regisseur zei: dit gaat beslist 
viraal, 
Werden zij terstond berispt oor 
viroloog Van Ranst en de politie, 
En keerden ze terug, zonder goed 
verhaal. 
 



 
En de Chinese ‘griep’(sic)-bacil 
Deze uiterste kleine gele wezens 
Werken samen, zo gaat de roddel 
toch, 
Met de adembenemende wraak 
Van de 5G-Maffia,  

 

 

  


