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VOORWOORD
Lock-down, staycation, bubbel, virologen, de Gees, quarantaine,
kleurcodes, afstand bewaren,
hand-hygiëne, mondmasker… allemaal begrippen die gemeengoed zijn
geworden.
Wie had ooit gedacht in het begin 2020 dat deze zaken het ganse jaar
ons leven zou bepalen. We kennen allemaal de oorzaak: het coronavirus. Wat begon als een
bericht over nieuw virus uit het verre China groeide uit tot een nooit geziene pandemie. Alle
sectoren van de maatschappij in binnen- en buitenland werden er door getroffen.
Alle activiteiten, zowel cultureel, sportief werden on-hold geplaatst om de verspreiding van
het virus te stoppen. Dat het een gevaarlijk en besmettelijk virus was werd bewezen door de
vele zieke personen en de duizenden overlijdens in België en over de ganse wereld.
Langs deze weg wensen we al de zieke personen spoedig herstel en de families die getroffen
zijn door een overlijden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Er werden zeer strenge voorwaarden gekoppeld aan het organiseren van wandeltochten door
de wandel federatie en de gemeente Ham. Dit had tot gevolg dat niet alleen onze club maar
ook vele andere al hun organisaties, busreizen en eventueel wandelvakanties hebben moeten
annuleren.
Hopelijk is er vlug een afdoend vaccin zodat we terug kunnen schakelen naar het normale
leven.
In dit clubblad is de kalender van de maanden november en december niet opgenomen omdat
vele organisaties dagelijks worden afgelast. U kan alle info over de wandeltochten op de
website van Wandelsport Vlaanderen: wandelsportvlaanderen.be vinden Wij zullen
regelmatig info posten op de facebook pagina en de website van de club. Eventueel ontvangt
u een e-mail.
Wij hebben ook een nieuw e-mail adres aangemaakt specifiek voor de wandelclub nl:
wsvblijfjonggenebos@gmail.com. Indien u vragen of opmerking heeft kan u altijd een mailtje
sturen naar dit adres.
De Wandel-Mee dag zal niet doorgaan op 27 november in Sint Jan maar op 5 december in de
Zille. De organisatie hiervan zal op een andere manier gebeuren dan we gewoon zijn.
Meer info hierover verder in het clubblad.
Tot het volgende Wandelkrantje.
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HERNIEUWING LIDGELD 2021
Het einde van het jaar komt stilaan in zicht en dan is het weer tijd om het
lidmaatschap bij onze club te hernieuwen.
 Het lidgeld voor 2021 bedraagt €15,00 per persoon. Voor kinderen tot 12
jaar is het lidgeld gratis.
 Het eerste exemplaar van de WALKING IN BELGIUM 2021 is te verkrijgen aan
de spotprijs van 5,00€, een volgend kost €8,00.
 Wandelsport Vlaanderen heeft een standaardformulier ontwikkeld om het
lidgeld terug te krijgen van de ziekenfondsen. U hoeft dus niet meer voor
een aanvraagformulier te zorgen. Wij zorgen ervoor.
Mogen wij u vriendelijk vragen om bij het invullen van het formulier verder in het
Wandelkrantje met het volgende rekening te willen houden, het vergemakkelijkt
ons het vele administratieve werk:


De tabel HERNIEUWING LIDGELD is voor al de leden van uw gezin die lid
wensen te blijven.

 Indien u de WALKING IN BELGIUM 2021 wenst geef het aantal op in de
kolom WALKING AANTAL.
 vermeldt het juiste en volledige adres (zeker indien er wijzigingen zijn).
 Mogen we vriendelijk vragen alles in hoofdletters te willen invullen, zo
vermijden we fouten in de schrijfwijze van namen en adressen.
 Indien mogelijk alles te betalen via de bank met vermelding: Lidgeld 2021.
 Indien u uw lidmaatschap hernieuwd via de website moet u het formulier
niet bezorgen aan iemand van het bestuur!!.
Alvast bedankt voor de madewerking
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LIDGELD 2021
Normaal was de Goortocht de ideale gelegenheid om het lidmaatschap te hernieuwen en
allerlei zaken te bestellen. Maar door het virus is dit in het water gevallen.
Mogen we dan ook vriendelijk vragen om het lidmaatschap te hernieuwen voor 1 december
2020. Hetzij met onderstaand formulier, dat u dient te bezorgen aan een bestuurslid, of via
de website.
Mogen we ook vragen om alles via de bank te betalen op nr BE83 7370 0448 8315, met
vermelding lidgeld 2021. Dan zal alles klaar liggen met de Wandel-Mee dag op 5 december
2020. Meer info hoe deze dag zal verlopen zie verder in het clubblad.
*********************************************************************

HERNIEUWING LIDGELD
NAAM (15€ PER PERSOON)

VOORNAAM

WALKING IN BELGIUM 2021 AANTAL

RIJKSNUMMER

1 ex = 5,00€ bijkomend ex: 8,00€

TOTAAL TE BETALEN
STRAAT

HUISNR BUSNR POSTNR

GEMEENTE

E-MAIL ADRES:
TELEFOON
GSM
KOMT U ALLES AFHALEN OP 05/12/2020? : JA/NEEN (SCHRAPPEN WAT NIET PAST!)
HEEFT U BETAALD VIA DE BANK? : JA/NEEN (SCHRAPPEN WAT NIET PAST!)
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OPGELET
 De lidkaarten van 2020 zijn 2 jaar geldig. Het lidgeld voor 2021 dient betaald te zijn
vóór 31/12/2020.
 Indien het lidgeld voor 2021 niet betaald is op 31/12/2020, word je aanzien bij het
scannen in 2021 als niet-lid van WSVL en betaal je minimum €2,00 euro bij de
inschrijving.
 De inschrijving voor een wandeling bedraagt in 2021 €1,50 als lid van een wandelclub,
als niet lid betaald u €2,00. Dit zijn de minimum prijzen. Het is dus best mogelijk dat er
op bepaalde wandelingen hogere inschrijfprijzen van toepassing zijn.
 Met de Wandel-Mee dag ontvangt u dus enkel het formulier voor het ziekenfonds,
eventueel de Walking in Belgium en een spaarkaart.

NIEUW IN 2021
 De wandelboekjes en het plastieken hoesje zijn in 2021 gratis. Deze kunnen bekomen
worden telkens bij de eigen organisaties en de Wandel Mee-dag. Indien de voorraad
op is wordt het wandelboekje later bezorgd.
 Met de Wandel-Mee dag ontvangt ieder lid bij hernieuwing een spaarkaart. Deze kan
men bij iedere officiële wandeling laten afstempelen. Een volle spaarkaart heeft een
bepaalde waarde. In 2021 is dat €5,00. Meer uitleg verder in het clubblad.

WIJZIGING STARTPLAATS
 Vanaf 2021 kunnen we niet meer terecht in de voetbalkantine van FC Penarol (Thes B).
Alle ploegen verhuizen naar Thes A in Tessenderlo. Of we in de toekomst daar nog
terecht kunnen is op dit moment koffiedik kijken.
 Daarom werd er besloten om voor de Asdonktocht en de Goortocht uit te wijken naar
de zaal ’t Goor, gelegen aan de kerk in Engsbergen.

LEDENFEEST
 Het ledenfeest zou doorgegaan zijn op zaterdag 17 oktober 2020. Door het coronavirus
wordt feest verplaatst naar zaterdag 6 maart 2021.

LIMITED EDITION
 Wandelsport Vlaanderen heeft dit jaar een spaaractie opgezet. Een aantal stempels gaf
recht op een poncho of een rugzak. Deze actie loopt door in 2021.
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WANDEL MEE TOCHT 05/12/2020
De Wandel Mee dag start om 13h en we sluiten af om 17h in de grote zaal van de Zille.
U kan eerst een mooie wandeling maken van 4km of 8km. Deze start aan de zij ingang van de
Zille. Voor de wandeling hoeft u zich niet in te schrijven en is het dus gratis. Omdat het geen
officiële wandeling is bent u wel verzekerd.
Om de Wandel-Mee dag “corona-proof” te laten verlopen is het nodig om enkele regels strikt
op te volgen. De zaal zal enkel gebruikt worden om de administratie omtrent het
lidmaatschap af te handelen. Je gaat binnen langs de zij ingang, kant keuken en verlaat de
zaal langs de hoofdingang. Dit zal duidelijk aangegeven worden.
Binnen de zaal draagt u een mondmasker. Er is mogelijkheid om de handen te ontsmetten. U
kan het lidgeld dan nog wel betalen, alhoewel we het liever hebben dat u al op voorhand via
de bank heeft betaald.
De lidkaart die u in 2020 heeft ontvangen wordt voor 2021 niet vervangen. Wij zorgen ervoor
dat de federatie op de hoogte is van uw betaling. Zo wordt uw lidkaart geactiveerd voor het
wandeljaar 2021.
De enige documenten die u kan afhalen zijn het formulier voor het ziekenfonds, de
spaarkaart en eventueel de Walking in Belgium. Ook worden de wandelboekjes en Limited
Edition van Wandelsport Vlaanderen afgestempeld. U kan ook lege wandelboekjes bekomen.
Het is niet mogelijk om clubkleding te passen en te bestellen. Na de coronacrisis zullen we
hiervoor een speciale dag organiseren.
Spijtig genoeg is het ook niet mogelijk om in de zaal te gaan zitten en iets te drinken.
Omdat we dit jaar geen club “Blijf Jong” en geen lekker stuk taart kunnen aanbieden en we er
toch op staan om u te bedanken voor de hernieuwing van het lidmaatschap hebben we, via
onze leverancier uit Spanje, wel gezorgd voor een lekker alternatief voor thuis.
We zouden graag hebben dat u aangeeft of u alles komt afhalen, via een mailtje naar
wsvblijfjonggenebos@gmail.com of aankruisen op het formulier blz 5.
Alvast bedankt voor de bereidwillige medewerking en hopelijk zien we elkaar op deze
speciale organisatie.
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Reglement Spaarkaart WSV Blijf Jong Genebos vzw
 Spaarkaart is enkel voor leden van WSV Blijf Jong Genebos vzw
 De waarde van de spaarkaart wordt bepaald door het bestuursorgaan
o In 2021 bedraagt de waarde €5,00.
 De spaarkaart kan men laten afstempelen bij iedere officiële wandeling waaraan men
deelneemt.
 Een volle spaarkaart kan men gebruiken voor:
o aankoop clubmateriaal
o ledenfeest
o busreizen
o lidgeld
o Walking in Belgium
o drankbonnen (minimum 4, met opleg) die men kan gebruiken tijdens eigen
organisaties
 Indien een medewerker helpt op een wandeling ontvangt de medewerker twee
stempels op de spaarkaart.
 Met de Wandel Mee dag van 2020 ontvangt ieder lid of nieuw lid een spaarkaart met 1
stempel.
 Men kan een nieuwe spaarkaart verkrijgen tijdens eigen organisaties of de spaarkaart
downloaden van de website
 Een volle spaarkaart kan niet ingeruild worden voor baar geld en er wordt ook niet op
teruggegeven.
 De spaarkaart blijft geldig tot het bestuursorgaan er anders over beslist.
 De waarde van de spaarkaart staat onderaan de spaarkaart vermeld en blijft hetzelfde
ook indien het bestuursorgaan de waarde van de spaarkaart aanpast.
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SPAARKAART CLUBLEDEN
W.S.V. BLIJF JONG GENEBOS V.Z.W.
NAAM: ___________________________________
ADRES: ___________________________________
LIDNUMMER: ______________________________
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Spaarkaart WSV BLIJF JONG GENEBOS V.Z.W. Volle kaart heeft de waarde van €5,00.
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OVERLIJDEN
FONS CELEN
Weduwnaar van Anny Cox
Geboren te Kwaadmechelen op 25 oktober 1939
Overleden te Leuven op 11 augustus 2020
Fons was een fervent wandelaar, altijd op pad met zijn hond. Vorig
jaar werd hij tijdens het ledenfeest nog in de bloemen gezet
wegens 125.000km gewandeld.
Het bestuur en de leden wensen de zwaar getroffen familie alle
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

44ste WINTERTOCHT
WANNEER

: ZONDAG 3 JANUARI 2021

INSCHRIJVING : O.C. SINT JAN
GENEBOSSTRAAT
3945 KWAADMECHELEN
TUSSEN
: 7H EN 15H
AFSTANDEN

: 4 – 7 – 12 – 15- 20KM

PRIJS

: €1,50 VOOR CLUBLEDEN
€2,00 VOOR NIET LEDEN

Het zal afhangen van de coronamaatregelen volgend jaar of deze tocht op een
normale manier zal doorgaan. Daarover volgend clubblad meer.
Mooie winter wandeling door het bosrijke Kwaadmechelen.
Dit is de ideale gelegenheid om het nieuwe jaar in te zetten met een
deugddoende wandeling.
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LIEFDE IS
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