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CLUBBLAD

Aviflorastappers Ingelmunster 5493

Voorwoord
Eigen tochten & onze tijdelijke tochten
Spontane wandelinitiatieven
Lidmaatschap
Sfeerfoto’s van onze tijdelijke tocht
Foto’s van andere tochten
Nawoord

Voorwoord
Gabriël Gevaert
Onze-Lieve-Vrouwstraat 55
8760 Meulebeke
Tel: 051 48 91 09
Gsm: 0473 30 26 43
E-mail: heuberdebie@hotmail.com
Functie: Voorzitter, vergaderingen,
contact met de federatie,
bus verantwoordelijke en parcourmeester

BESTUUR

Rene Defrancq
Maurits Devisscherestraat 18
8770 Ingelmunster
Tel: 051 31 18 03
E-mail: defver@hotmail.com
Functie: penningmeester

Andy Herreman
Kwarteldreef 40
8800 Roeselare
Gsm: 0470 78 90 09
E-mail: andyherreman@skynet.be
Functie: catering, sponsorcontacten,
ondersteunend waar nodig

Gerrit Verhelle
Stationstraat 12, bus 307
8770 Ingelmunster
Tel: 051 30 60 31
Gsm: 0468 25 10 98
E-mail: gerrit.verhelle@telenet.be
Functie: zaalverantwoordelijke,
verantwoordelijke in de sportraad,
ondersteunend waar nodig
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Beste Aviflorastapper(ster)s
We hebben geen gewone periode achter de rug, we hebben
ons wat moeten aanpassen. Gelukkig kon er wel nog gewandeld
worden en al dan niet op vakantie gegaan worden.
Voor de meesten in eigen land, voor de durvers in het buitenland.
Voor de mensen die thuis bleven waren er de maandelijkse
alternatieven. We kunnen wel zeggen na 5 edities dat het in de
smaak valt, zowel bij eigen leden als bij leden van andere clubs.
Komende weken zijn heel belangrijk. We moeten allemaal
meewerken om het virus onder controle te krijgen en zorgen
dat het afzwakt. Indien je twijfelt of je Covid hebt, raadpleeg uw
huisarts en laat je testen. Het is beter om zeker te zijn dan dat de
kans bestaat dat je anderen besmet.
Het is de bedoeling dat we ook in november en december weer
een alternatieve wandeling hebben voor jullie. Indien jullie een
handje willen helpen, laat gerust iets weten. Alle hulp is welkom!
De tijd om het lidmaatschap te vernieuwen is er ook weer. Het
beste is om dit te doen vóór 30 december. Als je dit na 1 januari
doet, volgt er namelijk een administratieve rompslomp en die
vermijden we het liefst.
Bij deze laten we ook al weten dat er vanwege de omstandigheden geen nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden. Hoe de situatie
in 2021 zal zijn, wachten we nog af.
Ondanks alle omstandigheden kunnen de laatste paar maanden
van 2020 nog prachtige maanden worden. Door de herfstkleuren
kan wandelen nu nog zo mooi zijn, maar wees snel. Het weer en
de omgeving kunnen snel veranderen. Ook dit heeft natuurlijk zijn
charmes. Wie geniet er nu niet na een wandeling in de kou van
een tas koffie, thee of warme chocomelk.
Hopelijk kruisen onze paden ergens tijdens een van de vele
alternatieve wandelingen.
Jullie voorzitter.

‘t Veld Bos Ardooie

CAFETARIA DE KEUNEPUPE
Info: Kurt Rosseel - 0496 77 10 74
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Eigen tochten
Onze eigen tochten van komende maanden zijn.
Dinsdag 24 november
Dinsdag 15 december

6 – 9 – 12 – 18 km
6 – 9 – 12 – 18 km

Onze vaste maandelijkse tochten die dit jaar nog gepland stonden zijn reeds
geannuleerd.

Onze tijdelijke tochten
Wij zullen voor jullie iedere maand een alternatieve tocht voorzien.
Wanneer deze precies zal plaatsvinden, is nog niet gekend. Zodra er hier meer info over
beschikbaar is, zullen wij dit naar jullie communiceren via mail, via de website en via de
facebookpagina.
Ook zal onze tocht op de lijst komen die door Luc van de Drevestappers wordt
rondgemaild en op de facebookpagina van de Drevestappers te vinden is.
De lijst van 29 oktober kan je hier in ons clubblad terugvinden.

Respecteer de regels en stop...
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Spontane wandelinitiatieven
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Spontane wandelinitiatieven
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MARA
(Sabine) +32 485 28 47 77
(Tessa) +32 479 64 53 04

Kortrijkstraat 112
8770 Ingelmunster
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Lidmaatschap
Leden die wensen, kunnen hun lidmaatschap vernieuwen voor 2021.
Wij willen jullie vragen om het vernieuwen van het lidmaatschap te doen vóór
30 december. Dit voorkomt veel administratie voor ons als voor jullie.
Het lidgeld voor 2021 bedraagt:
€ 10 per persoon
€ 30 voor een gezinsformule (bv 2 volwassenen en 2 of 3 kinderen -12 jaar)
De betaling van het lidgeld:
De betaling van het lidgeld kan door het lidgeld te storten op volgend rekeningnummer:
BE49 9733 9276 6471
Bij de mededeling vragen wij jullie om de namen van de leden te vermelden waarvoor u
betaald. Zo kunnen wij snel en makkelijk alles terug vinden en bijhouden.
Dit rekeningnummer is ook terug te vinden op onze website.
Veel leden hebben nog geen e-mailadres of telefoonnummer doorgegeven. Daarom
vragen wij jullie (vrijblijvend natuurlijk) om ons een mailtje te sturen. Dit zorgt ervoor dat
onze administratie makkelijker verloopt en zo kunnen wij jullie makkelijker bereiken
indien we nieuws hebben over bepaalde tochten.
Praktische informatie omtrent de lidkaart
- Indien je in 2020 al lid was en je al een pvc-lidkaart hebt, zal je geen nieuwe lidkaart
ontvangen. Nieuwe leden zullen die wel krijgen en deze zal ook minstens 2 jaar
kunnen gebruiken.
- Als je betaling verricht is, kan je de pvc-lidkaart gewoon verder gebruiken.
- Nieuwe leden ontvangen per post een lidkaartbrief en een lidkaart die op papier
gedrukt is. Na 1 à 2 maanden ontvangen zijn de pvc-lidkaart via de post, vanaf dan
kan de pvc-lidkaart gebruikt worden.
- Controleer altijd te gegevens die op de lidkaartbrief staan. Zo voorkom je dat wij jullie
niet kunnen bereiken.
- Indien je jou pvc-lidkaart verliest, meld je dit zo snel mogelijk bij de voorzitter/
secretaris. Er zal een tijdelijke papieren lidkaart aangemaakt worden en aanvraag
gedaan worden bij Wandelsport Vlaanderen om een nieuwe pvc-lidkaart op te sturen.
Gegevens wijzigingen
Indien je gegevens wijzigen, dien je dit te meden aan de secretaris Gabriël Gevaert op
volgend e-mailadres: heuberdebie@hotmail.com of via het contactformulier op de
website.
Mutualiteitsattest
Bij de vernieuwing van je lidkaart, ontvang je een mutualiteitsattest. Dit blijft ongewijzigd.
Dit attest mag pas ná 1 januari 2021 ingediend worden bij de mutualiteit.
Indien er nog vragen zijn mag je deze gerust stellen aan Gabriël:
via telefoon  051/48 91 09 of  0473/30 26 43
via mail  heuberdebie@hotmail.com
via het contactformulier op de website  https://aviflorastappersingelmunster.com
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Sfeerfoto’s van onze tijdelijke tocht

9

Sfeerfoto’s van onze tijdelijke tocht
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Foto’s van andere tochten
BEERNEM

GITS
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Foto’s van andere tochten
TIEGEM

TORHOUT
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Nawoord
Beste Aviflorastap(ster)s
Dit was ons laatste clubblad van 2020. Ik hoop dat we dit jaar jullie de nodige informatie
hebben bezorgd.
Het was voor velen een annus horribilis, maar we zijn er toch door gestrompeld.
Onze alternatieve tochten hebben veel bijval gekend van jullie, onze eigen leden als
leden van andere clubs, waarvoor onze dank.
Wat 2021 zal brengen is ons een raadsel. Wanneer we weer normaal zullen kunnen
inrichten is een nog groter raadsel.
Om af te sluiten wil ik nog het volgende zeggen:
- Ik hoop dat we iedereen gezond en wel mogen terugzien.
- Alsook onze dank voor het vertrouwen die jullie in onze club hebben gehad door mee
te doen aan onze alternatieve tochten of alternatieve tochten van andere clubs en het
vernieuwen van het lidgeld.
- Wij hopen om ons 15de seizoen toch met vereende krachten aan te vatten.

Hierbij wens ik jullie alvast prettige eindejaarsfeesten en een goede gezondheid voor
2021.

Jullie voorzitter,
Gabriël Gevaert.
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Wim en Ann Beels-Vandevelde
Bruggestraat 14 - Ingelmunster
051 31 21 03
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