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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 140 EXTRA  - 31/01/2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers,

Om meer aandacht te vragen voor volgende oproep werd het EXTRA infobericht uit 

de Vreugdeklapper 140 gelicht en als aparte belangrijke info verstuurd. 

Hopelijk zullen er enkele leden met verantwoordelijkheidszin reageren en zal dit op 

termijn leiden tot een nog betere werking en groei van onze wandelclub! 

NB Heb je vragen, of twijfel je of je de een of andere  taak wel zal aankunnen, 

contacteer ons gewoon dan kan dit in alle rust besproken worden.  

Een extra taak op u nemen hoeft niet tijdrovend te zijn, maar enkel een leuk extraatje. 

Maar weet dat elke taakovername, hoe klein ook, steeds een meer dan welkome hulp 

is voor het  bestuurslid dat dit er anders moet bijnemen. Durf reageren, zelfs bij twijfel! 

Met dank, 

Bestuur Vreudestappers Huldenberg 
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Infoberichten 
 

 

Helpen bij uitbouw van onze groeiende 
wandelclub! 

 

Zoals eerder aangegeven moeten we vanwege het vertrek van de 3 youngsters 

uit het bestuur dringend op zoek naar andere bestuursmensen maar ook naar 

mensen die de een of andere taak kunnen en willen invullen. 

Dit vooral om overbelasting bestuursmensen, die zoals gebleken is uiteindelijk 

zelfs tot ontslag leiden, in de toekomst de vermijden of kans hierop alvast te 

verminderen. 

Bij de bekendmaking van het slechte nieuws van het ontslag van Liesbet (en hier 

direct op volgend ook de 2 andere jonge bestuursleden) gaven verschillende 

leden aan om ergens te willen helpen om de club een verder bestaan te geven 

en zelfs uit te bouwen. 

Want inderdaad, als iedereen aan de zijkant blijft toekijken , ja dan , …… 

Zoals gezegd hebben enkele leden zelfs al concreet hun hulp aangeboden, 

Maurice neemt voorlopig zelf de taak van penningmeester terug over (waarvoor 

hartelijk dank!!), maar er zijn er zeker nog mensen nodig om het takenpakket 

beter te kunnen verdelen zodat deze ook veel minder tijd in beslag nemen voor 

de bereidwillige leden en ontslagen ten gevolge van overbelasting in de toekomst 

alzo kunnen vermeden worden.  

  

Hierbij dan ook de uitdrukkelijke vraag voor mensen die een 

bestuursfunctie zouden zien zitten (of assistent), maar ook om leden die 

een taak, die in het verleden hoofdzakelijk bij een 2-tal bestuursmensen op hun 

uitgebreid takkenlijst stonden, eventueel te willen invullen.  Dit in 1e instantie 

natuurlijk nog met hulp (als die kan geboden worden). 

Hierbij al een korte opsomming van een deel van deze taken: 

 Materiaalmeester 

 Iemand voor aanmaak nodige materialen zo nodig 

 Iemand die via Mailchimp aangeleverde info voor Vreugdeklapper of 

andere info verstuurt naar de leden 



3

 

 Facebooksite Vreugdestappers levendiger maken en we zodoende meer 

aanwezig zijn op digitaal platform 

 Site Vreugdestappers onderhouden – hopelijk wil Paul P hierbij nog 

enige assistentie /info /hulp  bieden 

 Helpen bij uitzoeken +  organiseren busreizen 

 Carpoolings MEE organiseren 

 Meedenken/helpen voor  3 of 4-daagse 

 Folders wijzigen/ bestellen / … 

 Medewerkers zoeken/ aanschrijven/ groeperen / plaatsen  en inlichten 

bij onze wandelevents 

 Sponsors zoeken – kleine en grote (zo mogelijk) 

 Ledenwerving uitdokteren / mensen motiveren/ acties starten (bvb op 

onze wandelingen ) of in de gemeentes , …. 

 Kleine stockeringsruimte zoeken voor de vele en steeds groter 

wordende berg materialen 

 VZW – boekhouding club 

 Helpen bij uitwerking van onze wandelorganisaties  (onze 3 

wandelingen  en de bijgekomen 

maandagwandeling/pannenkoekentocht  de dag na de 

Huldenbergwandeling vanuit zaaltje Neerijse): 

      * Catering die normaal beheerd wordt door Jacqueline en de dames 

van K-3 (voor Huldenberg ook Jacques V) 

      * Zalen / brouwers /  … 

      * …. 

 Enz enz 

  

Ge hoeft u nog niet direct vast te pinnen op 1 taak zo ge twijfelt(mag natuurlijk) , 

maar u reeds opgeven en al mee denken kan ook helpen en ons wat extra moed 

geven!!  

  

U opgeven kan: voorlopig  bij Jean-Marie  +32 486 86 23 32  of 

jean.marie@telenet.be 
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Voorbije activiteiten 
 

  

  

 

  

  

  

   

 

 

Komende activiteiten 
 

 

 
 
  
 
 
Copyright @2021 Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg, All rights reserved. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Wandelclub De 
Vreugdestappers Huldenberg. 
Contactgegevens bestuur: 
Jean-Marie Theunis - 0486/86 23 32 - jean.marie@telenet.be 
Guy Engelen - 0479/75 89 78 - guy.engelen@skynet.be 
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Maurice Vanaudenhaegen - 0496/50 49 86 - m.vanaudenhaegen@telenet.be 

Email: vreugdestappers@gmail.com 

Contactadres: Erpsestraat 29, 1930 Zaventem 
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