
 
WANDEL & RECREATIECLUB MANKE FIEL VZW 4046   

De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019.  

Wie op nieuwjaarsdag 01.01.2020 wil deelnemen 
aan een wandeltocht aan ledentarief, zal zijn 
lidkaart 2020 moeten voorleggen. 

Teneinde jullie tijdig de lidkaarten 2020 te kunnen bezorgen, vragen 
wij jullie in de loop van november 2019 uw lidgeld, hetzij € 15.00 
per persoon over te maken op het rekeningnummer van :  

W.R.C. Manke Fiel    BE 84 9300 0130 9059 Bic : HBKABE22 
De lidkaart 2020 is een PVC-kaart . Deze kaart kan men gedurende 
2 jaar gebruiken.  

In 2021 zal er geen nieuwe lidkaart worden uitgereikt bij de 
hernieuwing. 

 
Het mutualiteit-attest ontvangt men telkens na de betaling van het 
lidgeld.  
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Spaaractie voor leden met een speciale uitgave wandelboekje. 

Na betaling van het lidgeld 2020 krijgen de leden ook een speciale 
uitgave wandelboekje. Wanneer men deelneemt aan een 
wandeltocht, neemt men het wandelboekje mee. 
Laat na de wandeling het wandelboekje afstempelen. 
Na 15 tochten kan men een regenponcho bekomen. 

Na 25 tochten kan men een rugzak bekomen. 
Men dient dus een keuze te maken. Na de regenponcho ontvangen 
te hebben, kan men niet meer 

verder sparen voor de rugzak. 

De spaaractie start vanaf men zijn lidgeld 2020 betaald heeft en het 
speciale wandelboekje heeft ontvangen. Hoe vroeger men zijn 
lidgeld 2020 betaald , hoe vlugger men stempels kan verzamelen. 

De gadgets zijn te bekomen op volgende organisaties : 

• 5 Regionale wandeldagen 2020 

• Antwerpen wandelt  Antwerpen 29 maart 2020

• Oost Vlaanderen wandelt  Herzele  3mei 2020 

• Vlaams Brabant wandelt  Zaventem 10 mei 2020

• Limburg wandelt Lummen 23 augustus 2020 

• West Vlaanderen wandelt Ieper 12 december 2020

• Vlaanderen wandelt 2020 op zondag 26 april 2020          
Asse - Koksijde 

• Wandelbeurs 2020 op zaterdag 26 en zondag 27 
september .  
Dit zijn de enige plaatsen waar men de gadgets kan bekomen. De 
gadgets worden niet opgestuurd en kunnen ook niet afgehaald worden 
bij uw club of secretariaat federatie. 


