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Beste Aviflorastapper(ster)s
Vooreerst wil ik jullie namens het voltallige bestuur een goed, gezond en
sportief 2022 wensen.
We hebben allemaal al ondervonden dat corona overal zit. Feestjes worden
verplaatst, wandelingen worden geannuleerd en jammer genoeg testen
mensen in de vriendenkring positief. Desondanks moeten we de moed erin
houden.
Onze uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie stond al klaar. Dit was een ideaal
moment om iedereen nog eens te zien, maar een receptie met allemaal
mondmaskers is toch niet echt waar we naar uitkijken. Hierdoor waren wij
genoodzaakt deze te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum waar
we jullie van op de hoogte houden.
Nieuwjaar is voor velen het moment om voornemens te maken voor het jaar,
sommigen willen beter doen, gezonder eten of meer bewegen. Zeker de laatste
kan week na week waargemaakt worden, moesten de tochten opnieuw voor
langere periode geannuleerd worden, dan zullen wij opnieuw klaarstaan voor
jullie om alternatieve bepijlde tochten te voorzien.
Jullie voorzitter
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Bestuur
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

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
Rekeningnummer: BE49 9733 9276 6471

3

Leden info
Wat het aantal leden betreft blijft het status quo op ± 220. Heel wat leden
hebben afgehaakt vanwege ziekte, medische problemen, leeftijd, … . Jammer
genoeg ook 3 overlijdens.
Gelukkig mogen we wel heel wat nieuwe leden verwelkomen.
Voor zij die nog niet vernieuwd hebben, niet vergeten dat de lidkaart vervallen
is op 31/12/2021. Wenst u nog te vernieuwen, stuur dan gerust een mailtje
naar heuberdebie@hotmail.com
Storten van het lidgeld kan op het rekeningnummer: BE49 9733 9276 6471
Graag de naam van het lid of leden voor wie dit lidgeld is.
Bij een ongeval altijd het secretariaat verwittigen:
heuberdebie@hotmail.com – Gabriël Gevaert
0493/30 26 43 of 051/48 91 09
Alle contact informatie is ook te vinden op de website

Nieuwe leden
Grymonprez Carine

Desneux Jean

Quartier Marijke

Dutoit Tamara

Degrendel Danny

Devos Luc

Uyttenhove Evy

Rosé Georges

Mattez Annick

Vanhecke Rikkie

Verbeke Gilberte

De Meyer Jari

Vanryckeghem Liana

Buyck Vanessa

Debackere José

Calemein Oraia

Decaluwe Christine

De Freyne Helena

Decock Natascha

Billiet John

De Waele Willem

Decock Martine

Vandevenne Josée
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Souper
Wegens de stijgende coronacijfers zijn wij genoodzaakt om onze souper van
Zaterdag 29 januari 2021 te verplaatsen naar latere datum.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
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Familieberichten
Overlijdens:
Mevrouw Anna Dewilde (91 jaar) overleden op 19/11/2021
Moeder en schoonmoeder van onze leden Aike Coghe en Kurt Lannoo
De heer Gerard Lidou (87 jaar) overleden op 22/10/2021
Vader en schoonvader van onze leden Ronny Lidou en Caroline Kesteloot †
De heer Danny Creton (64 jaar) overleden op 03/12/2021
Lid – medewerker
Echtgenoot van ons lid Marleen De Vriese
Namens het bestuur onze oprechte deelneming voor de familie

Tochten voor 2022
Januari

Dinsdag 11 januari

Februari

Dinsdag 8 februari

Maart

Dinsdag 15 maart

April

Dinsdag 19 april

Mei

Dinsdag 17 mei

Juni

Dinsdag 21 juni

Juli

Dinsdag 19 juli

Augustus

Dinsdag 9 augustus

September

Dinsdag 27 september

Oktober

Dinsdag 25 oktober

November

Dinsdag 22 november

December

Dinsdag 20 december
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Nieuwe werkwijze – aangifte ongeval
Vanaf 1 januari 2022 schalt Wandelsport Vlaanderen (WSVL) over naar Ethias
als nieuwe verzekeraar voor ongevallen.
Dekkingsvoorwaarden blijven zoals deze waren. Enkel voor brilschade moet nu
ook lichamelijk letsel vastgesteld worden om tussenkomst van de verzekering
te ontvangen.
Er moeten nu dan ook twee formulieren naar de verzekering gestuurd worden:
het ongevalsaangifte formulier en het medisch attest. Beide moeten per mail
verstuurd worden.
• Werkwijze georganiseerde wandeling
Nat het vertonen van het betalingsbewijs (in dit geval het
inschrijvingsbewijs van de wandeling) geeft de organiserende club een
medisch attest mee dat moet ingevuld worden door een arts.
Bij de eigen club vraagt het slachtoffer om een ongevalsaangifte
formulier.
Als beide formulieren ingevuld zijn, moeten deze gemaild worden naar
verzekeringen@wandelsport.be
• Werkwijze niet-georganiseerde wandeling
Het slachtoffer vraagt aan de organiserende club een ongevalsaangifte
formulier én een medisch attest.
Het medisch attest wordt weer ingevuld door een arts.
Beide ingevulde documenten moeten gemaild worden naar
verzerkingen@wandelsport.be
Hierna zal Ethias het slachtoffer een mail sturen met een dossiernummer
en verdere uitleg geven waar nodig.
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Onkosten worden eerst betaald door het slachtoffer. Nadien worden
facturen, rekening apotheker, … met de vermelding van het verkregen
dossiernummer doorgemaild naar Ethias.
Handig om te weten:
- Als je alleen gaat wandelen ben je als lid verzekerd.
- Bij een georganiseerde wandeltocht ben je ook verzekerd op weg van
en naar de wandeltocht.
- Tijdens een georganiseerde wandeltocht ben je enkel verzekerd mits
het vertonen van een inschrijvingsbewijs
- De verzekering geldt ook voor leden aanwezig zijn op de
nieuwjaarsreceptie, …
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Foto’s
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Clubcompetitie
Wandelsport Vlaanderen (WSVL) start op 1 januari 2022 met een
clubkampioenschap. Alle clubs, aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen die 50
leden telden op eind september, doen hieraan mee. Alle clubs worden
opgedeeld in 9 afdelingen. Afdelingen 1 t.e.m. 8 tellen elk 25 clubs, in afdeling
9 zitten de overige aantallen (dit jaar bestaat afdeling 9 uit 32 clubs).
Jullie als leden kunnen voor de club punten inzamelen door tijdens het
wandeljaar geldig in te schrijven/scannen. Op het einde van het seizoen wordt
per afdeling een klassement opgemaakt, aan de hand van dit klassement wordt
bekeken of de club stijgt of zakt naar een lagere of hogere afdeling.
Wij gaan jullie alvast zeker niet verplichten om deel te nemen aan wandeling
om punten te verdienen. Dit is volledig op vrijwillige basis, voor ons is het
namelijk het belangrijkste dat jullie plezier hebben in het wandelen.
Het is wel zo dat als wij naar andere tochten gaan, wij gezien worden en dit een
positieve invloed heeft voor de opkomst van onze tochten.
Behalen we een mindere score, dan is dat zo. Jullie bepalen zelf waar en
hoeveel jullie gaan wandelen. Kies zelf de regio’s die jullie willen zien en het
belangrijkste, geniet van jullie wandeling.
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Nawoord
Na onze jubileumtocht kwam er onverwacht weer een einde aan veel
wandelorganisaties in 2021. Onze laatste organisaties konden niet plaatsvinden
onder de opgelegde maatregelen van de overheid. Het was een moeilijk jaar
om in te richting, het was altijd zoeken naar de veiligste manier om alle
wandelaars vlot en veilig te kunnen ontvangen.
Corona zat ons dikwijls dwars. Er zijn van die jaren dat het minder gaat en 2021
was zo’n jaar. Toch mochten we 4 organisaties inrichten. Met heel veel zin en
moed begonnen we in juli, gingen we naar augustus door naar september en
eindigen in oktober. Ondanks 4 organisaties hebben we toch 3 584 wandelaars
mogen ontvangen. Heel wat minder dan we gewoon zijn, dus we hopen dat
2022 een beter jaar wordt.
Voor 2021 kunnen we zeker niet vergeten om iedereen te bedanken. Om te
beginnen met de medewerkers die er ondanks de (strenge) maatregelen
klaarstonden om te helpen op de organisaties en geholpen hebben om alles in
goed te laten verlopen, het uitpijlen, opbouwen, opruimen, … aan alle
medewerkers een welverdiende bedankt!
Ook als wandelaar een dankje. Jullie waren altijd super enthousiast over de
alternatieve parcours, jullie deelden dit volop op de sociale media, jullie
bezorgden ons foto’s en gaven ons complimenten. Het is mede dankzij jullie dat
deze alternatieve tochten zo veel mensen trokken en jullie aanwezigheid bij
onze tochten en die van andere clubs zorgde voor de erkenning en steun voor
het bestuur en hun medewerkers.
Het komt er dus op neer dat of je nu kwam helpen voor, tijdens of na een
georganiseerd tocht of je ging wandelen bij onze tochten of die van een andere
club, jullie verdienen allemaal een welgemeende bedankt.
Dankjewel voor jullie steun in 2021, draag zorg voor jezelf en je naasten.
Uw voorzitter
Gabriël Gevaert
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