VOORZITTER : JOS DE BISSCHOP
KEZEWEIDE 33 1730 MOLLEM
TEL 02 452 76 59
GSM 0497 10 65 42
jos@debira.be

WA N D E L C LU B
MANKE FIEL VZW 4046

Welkom
Wij hopen met onze website enerzijds de belangstelling in Mollem-Asse
voor onze wandelclub Manke Fiel en meer in het bijzonder voor het
wandelen, één van de gezondste activiteiten aan te wakkeren, bij jonge
gezinnen met kinderen en natuurlijk ook bij iets oudere personen.
Anderzijds willen wij hiermee wandelaars van overal uitnodigen om,
tijdens onze wandelingen maar ook daarbuiten, kennis te komen maken
met het mooie Asse gelegen aan de rand in het prachtige Pajotteland Brabantsekouters.

Tot slot wil deze website ook een bron van informatie zijn voor onze
eigen clubleden.

WAAROM AANSLUITEN BIJ
WANDELKLUB MANKE FIEL VZW 4046
EEN GOED IDEE IS ?
Gratis verzekering - Goedkope busuitstappen
Goedkope inschrijfving - Jaarlijks clubfeest
Gratis ledenblad – Walking aan voordeelprijs
Busreizen aan spotprijzen - Regelmatig gratis inschrijving bij bevriende clubs ( Sterwandelingen )
Vermindering bij aankoop van wandelkledij .
Gratis Clubblad & infoblad van Wandelsport Vlaanderen vzw
Dan vraag je je zeker af, wat gaat me dit alles kosten?
Het lidgeld wordt bepaald per gezin.
Als gezinshoofd betaal je 15 €.
Per bijkomend gezinslid betaal je 15 € . Kinderen – 12 jaar gratis

Hoe kan je aansluiten bij de wandelclub ?

Geef gewoon een seintje aan één van onze bestuursleden of aan de voorzitter
Je kan hem bereiken op volgende nummers: 02/452 76 59 of gsm 0497/10 65 42
Op zijn mailadres: jos.debisschop@mankefiel.be of via onze website: www.mankefiel.be
https://www.facebook.com/mankefiel : Emiel Peeters emiel.peeters@mankefiel.be
Schrijft het bedrag over op onze bankrekening BE84 9300 0130 9059
Aansluitingsformulier Wandelclub Manke Fiel vzw 4046
Gelieve per aan te sluiten persoon de volgende gegevens verstrekken:

Naam:
Voornaam:
Straat en nummer:
Postcode:
Gemeente:
Gezinshoofd: JA / NEE
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:
Telefoon:
Gsm:
Email:

D O O R A A N T E S L U I T E N B I J W A N D E L C L U B M A N K E F I E L A A N VA A R D I K D A T W A N D E L C L U B M A N K E
F I E L A L L E R E L E VA N T E E N N O O D Z A K E L I J K E ( P E R S O O N S ) G E G E V E N S V E R Z A M E L T E N G E B R U I K T
VO O R A L L E V E R D E R E V E RW E R K I N G .
W I J V E R W I J Z E N N A A R O N Z E V O L L E D I G E P R I VA C Y V E R K L A R I N G T E V I N D E N O P D E W E B S I T E V I A
V O L G E N D E L I N K : H T T P : / / W W W. M A N K E F I E L . B E / E U R O P E S E - R E G E L G E V I N G - G D P R

Beste wandelaars,
Onze federatie “Wandelsport Vlaanderen” heeft een nieuw systeem van lidkaarten ingevoerd
Niet dat alles overboord werd gegooid, maar de lidkaart zit nu wel in een nieuw jasje en dit heeft toch wel wat gevolgen.
De PVC-lidkaart
De belangrijkste wijziging bestaat er in dat de lidkaart vanaf 2020 niet meer op papier wordt afgedrukt, maar een degelijke PVC-lidkaart is
geworden.
Deze lidkaart dient 2 jaar gebruikt te worden in de plaats van elk jaar een nieuwe lidkaart te ontvangen.
Uiteraard zal de lidkaart voor 2021 pas geldig zijn na betaling van het lidgeld van 2021.
Wanneer krijg je de nieuwe lidkaart?.
In principe zal je nieuwe lidkaart ter beschikking liggen op onze wandeling of bijeenkomsten.
Hoe ziet de nieuwe lidkaart er uit?
De nieuwe lidkaart heeft de grootte van een gewone bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en achternaam van het lid,
lidnummer en een barcode.
Het adres staat niet meer op de lidkaart maar wel op de lidkaartbrief waarop de PVC-lidkaart is gekleefd.
Via de lidkaartbrief wordt aan de leden gevraagd om de gegevens te controleren en eventuele wijzigingen of aanvullingen aan de club kenbaar te
maken.
Onderaan de lidkaartbrief is een afscheurstrookje verwerkt. Dit strookje is bestemd voor de club. Bij overhandiging van de lidkaartbrief met de
lidkaart zal dit strookje afgescheurd worden en het resterend gedeelte aan het lid overhandigd worden.
Lidkaarten voor nieuwe leden in de loop van het jaar.
Nieuwe leden zullen nog steeds een papieren lidkaartformulier ontvangen. Na betaling van het lidgeld ontvangen zij een lidkaartformulier en een
mutualiteitsattest.
Dit is een tijdelijke lidkaart.
Na één of twee maanden ontvangt het nieuwe lid thuis een PVC-lidkaart.
Vanaf dan gebruikt het nieuwe lid de nieuwe pvc-lidkaart en niet meer de tijdelijke lidkaart.

Hoelang is de huididge lidkaart 2019 nog geldig.
De lidkaart 2019 is nog geldig tot 31 december 2019!!!!.
Wie dus volgend jaar in januari met zijn oude lidkaart (2019) gaat wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen.
Wie zijn lidgeld niet heeft betaald, zal in februari ook geen Walking magazine meer krijgen.
Zolang je dus niet je ledenbijdrage niet hebt hernieuwd, word je aanzien als niet-lid.
Hoe lang is de PVC-lidkaart geldig?
Het is de bedoeling dat de PVC-lidkaart gedurende 2 jaar gebruikt wordt.
Tegen 01 november 2020 zal je opnieuw je lidgeld kunnen betalen voor 2021.
Dan krijg je alleen een brief (en geen nieuwe lidkaart) en een mutualiteitsattest 2021. Vanaf dan is de PVC-lidkaart geldig voor 2021.
Wat als je je PVC-lidkaart verliest?
Als je je PVC-lidkaart verliest, meld je dit aan de voorzitter die het dan zal doormelden aan Wandelsport Vlaanderen.
De federatie bezorgt je dan een nieuwe PVC-lidkaart.
Heb je dringend een nieuwe lidkaart nodig, dan zal de voorzitter je een papieren kaart bezorgen.
Wat te doen bij een adreswijziging ?
Je meldt de adreswijziging aan de voorzitter. Deze zal de wijziging doorvoeren in het systeem. Een nieuwe lidkaart is niet nodig want op de
PVC-lidkaart staat geen adres meer vermeld.
Blijft het mutualiteitsattest?
Het mutualiteitsattest blijft bestaan.
Dit attest is jaarlijks opnieuw aan te maken en door de leden in te dienen bij hun ziekenfonds.
De mutualiteitsattesten zullen, in principe, ook beschikbaar zijn op onze tochten.

Spaaractie voor leden met een speciale uitgave van het wandelboekje.
Wandelsport Vlaanderen heeft naar aanleiding van de invoering van de PVC-lidkaart een spaaractie, exclusief voor de leden, op
poten gezet.
Elke club krijgt gratis speciale wandelboekjes om aan hun leden te geven.
Met dit wandelboekje kan je sparen voor een gratis poncho of rugzak.
Hoe werkt deze spaaractie?
Eld lid dat hernieuwd voor 2020 krijgt samen met zijn/haar lidkaart en het mutualiteitsattest, ook een wandelboekje gratis.
Bijbestellingen van dit wandelboekje zijn niet mogelijk.
Het lid gaat wandelen en neemt dit wandelboekje mee. Na de wandeling wordt het wandelboekje afgestempeld door de
organiserende club.
Na 15 tochten kan een regenponcho bekomen worden of men kan doorsparen tot 25 wandeltochten en een rugzak verkrijgen.
Er dient dus een keuze gemaakt voor een gadget; het is niet zo dat men eerst spaart voor de 15 tochten om later door te gaan voor
de 25.
De leden kunnen beginnen sparten vanaf het ogenblik dat je het wandelboekje in bezit hebt .
Dus hoe eerder je je lidgeld vernieuwt, hoe eerder je stempels kan verzamelen.
Je kan je gadget enkel afhalen op één van de onderstaande evenementen van Wandelsport Vlaanderen tegen afstempeling van de
pagina “ontvangst gadget” in het wandelboekje:
Op de 5 Regionale wandeldagen in 2020
Op “Vlaanderen Wandelt” in 2020
Op de Wandelbeurs in Mechelen.
Dit zijn de enige locaties waar het gadget af te halen is!!!!!
Gadgets worden niet verstuurd en kunnen niet afgehaald worden op het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen.

IK WANDEL VEILIG!!!
Een goede wandelaar gaat altijd goed voorbereid op stap.
Een regenjasje voor een plotse bui, wat zonnecrème voor overdadige zonnestralen, voldoende eten en drinken voor
onderweg,… Maar ook om je in het verkeer te bewegen moet je voorbereidingen treffen. Als het toch fout zou lopen
tijdens een wandeling, dan moet je als wandelaar uit de slag kunnen trekken. Neem daarom steeds je identiteitskaart mee.
Die kaart zorgt er immers voor dat je bij een ongeval snel geïdentificeerd kan worden.
Bij een ongeluk is het erg belangrijk om snel de hulpdiensten te bereiken. Vandaag is de gsm daartoe het perfecte middel.
Vergeet je mobiele telefoon dus niet en zorg ervoor dat hij volledig is opgeladen. Wil je liever niet gestoord worden tijdens
het wandelen, zet de telefoon dan gewoon op stil en geniet van de rust in de natuur. Ook wat geld bij je hebben kan nooit
kwaad. Bij warm weer kan je jezelf op een verfrissing trakteren, maar die centen kunnen ook nuttig blijken in een
noodsituatie.
Kijk je ogen uit! Meer uitleg kan je nog vinden op :
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/807/ik-wandel-veilig

Laat je aandacht, ook op trage wegen of binnen de valse veiligheid van
de groep, niet verslappen.
Wie met het hoofd in de wolken loopt, merkt te weinig van wat er rond
zich gebeurt. Alert zijn en blijven, is in het verkeer levensbelangrijk.
Anticipeer actief aan het verkeer. Signaleer aankomende manoeuvres
tijdig aan andere weggebruikers.
Dat kan met een simpel handgebaar. Zoek daarom steeds oogcontact met
de betrokken chauffeur. De voetganger heeft voorrang op het zebrapad.
Toch moet je altijd rekening houden met naderende voertuigen en is
blindelings oversteken echt geen goed idee. Kan die auto nog stoppen?
Komt daar geen roekeloos voorbijstekende bestuurder aan?
Ook hier geldt: zoek oogcontact! Wanneer er geen oversteekplaats voor
voetgangers in de buurt is, steek dan over op een plaats waar je goed ziet
en goed gezien wordt. Steek niet over in een bocht, op een helling, onder
een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
Let op met de tram, die heeft altijd voorrang. Een zebrapad over de rails
mag je dus niet zomaar oversteken als de tram nadert.

SPORTVERZEKERING
Het beoefenen van de wandelsport , sportnevenactiviteiten (bv. occasionele fietstocht, …) en niet sportactiviteiten (bv.
ledenfeest, BBQ , …) in federatie- of clubverband. Daarnaast zijn leden van Wandelsport Vlaanderen Vzw ook
verzekerd bij private wandeltochten 24/24 uur, 7 dagen op 7, zowel in binnen- als buitenland.
Wanneer is men verzekerd?
Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderenclub.
Opgelet!!! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de betaalbewijs goed bij te
houden. Enkel met betaalbewijs ben je namelijk verzekerd binnen de polis.
Opgelet enkel leden: Leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de federatieleden zijn verzekerd op weg
naar en van de wandeltocht. Niet leden genieten dus niet van de verzekering op weg naar en van de wandeltocht.
Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan een BBQ , een ledenfeest, een occasionele fietstocht, ….
Medewerkers aan dergelijke activiteiten zijn evenwel verzekerd op die activiteiten.

