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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 151 - November 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Inhoud

 Bertemwandeling

 Nieuw rekeningnummer

 Ledenfeest

 De Vreugdestappers zijn een officiële VZW: info over de nieuwe statuten

In september werden we overspoeld met bons om te gaan wandelen en dat deden 

we dan ook massaal! 

Olé en proficiat, we zijn nog een actieve wandelclub. 

En dan de Bertemwandeling. 

Zware concurrentie van de mega-club Wandelend Paal en nu ook nog van de 

Cracks uit Wolvertem die 1-malig ook een wandeling organiseerden op onze dag, 

één bevriende club die op driedaagse was en drie omliggende clubs die op bus-

uitstap waren. Potverdikke, je zou voor minder gaan panikeren! 
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Maar zelfs dat kon de Bertemwandeling niet stoppen, weer een kleine 900 stappers. 

Goed weer, twee bussen die weten waar het mooi is en voor de rest trouwe 

wandelaars die van schoonheid houden! 

Gelukkig konden we weer volop rekenen op onze leden om ons bij te staan bij de 

puike organisatie. 

  

Wat rest er ons nog dit jaar?  

 Ledenfeest op 18 november – hoe inschrijven zie deze Vreugdeklapper 

 Hernieuwing lidgelden, liefst voor einde van jaar zodat wij de nodige 

formaliteiten tijdig in orde kunnen brengen 

 Mogelijk nog een bus uitstap (goed al de berichten blijven bekijken!) 

En her en der gaan wandelen nu we de smaak weer goed te pakken hebben. 

  

Dus na SPANNING ook wat ONTSPANNING! 

  

Wandelen is het beste medicijn, en brengt rust in ons drukke bestaan! 

 

  

Bertemwandeling van zondag 16 oktober 2022. 

Hartelijk dank  aan de medewerkers!! 

  

Dit maal maar één rustpost en onze gekende startzaal  De Cerkel. 

Reden: door de licht teruglopende opkomsten in Brabant, vermoedelijk vanwege de 

stijgende brandstofprijzen, en de hopelijk eenmalige concurrentie van de Cracks uit 

Wolvertem werd - los van het weer - ook een kleinere opkomst in het vooruitzicht 

gesteld. 

Minder volk , minder inkomsten, dus best ook minder kosten maken. 

En in een herfstwandeling worden ook meestal niet meer de lange afstanden van 

30/40/50 km aangeboden, zodat het met 2 zalen zeker doenbaar is en nog 

voldoende kwalitatief. 

Het weer zat mee, zodat de opkomst, mede door het bezoek van de 2 bussen  uit 

Stekene en Zingem, toch weer boven de verwachtingen bleef. 

Als dan de deelnemers nog heel tevreden zijn mogen we spreken van het zoveelste 

geslaagde Bertemwandeling! 

Kopzorgen zijn er bij Jacqueline en mezelf altijd, maar het is toch weer een mooie 

editie geweest! 
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Onze parkeerwachters die deze job steeds met brio en zonder problemen doen, 

ontlasten de organisatie al voor een deel. IT-deel wordt voor Paul en Mario al een 

formaliteit, Maurice zorgt sowieso voor de rust en relativeren (zo nodig), Guy voor de 

mooie parcours en voor de rest kunnen we gelukkig steeds rekenen op voldoende 

medewerkers (ook met organisatietalent), ieder met zijn kwaliteiten zodat ze mekaar 

geweldig aanvullen. 

Aangezien wij voorlopig nog tot de kleinere clubs gerekend worden moeten we blij 

zijn met de grote bereidheid bij onze leden. Want uit de vele contacten met andere 

clubs weet ik dat dit helemaal géén zekerheid is. 

  

Zoals steeds waren onze wandel-bezoekers uitermate tevreden over het parcours, 

de vriendelijke bediening en de rest van de organisatie, en bleven ze dan ook 

steevast lang zitten in de eindzaal. En dat is dan toch een hart onder de riem dat we 

goed bezig zijn. 

 

Ook de clubs die ons met hun bus-bezoek verblijdde waren erg tevreden, en zeker 

ook met het aangeboden traditionele cadeautje. 

De aanwezige helpers, hadden dan ook de ganse dag weer de handen vol om de 

wandelaars gelukkig te stemmen. 

Want uiteindelijk is dat het voornaamste in een succesformule. Tevreden wandelaars 

komen TERUG! 

 

Hiervoor aan ALLE medewerkers onze welgemeende dank!!!! 

 

NB Ook aan de mensen die weer massaal lekkere soep maakten, hartelijk DANK! 

  

Het is soms hard werken, of je vult een post in die niet direct op uw lijf geschreven is, 

of 's avonds moet er nog gekuist worden en je wil naar huis, maar voor velen 

(hopelijk iedereen) toch ook wat sociaal contact en zelfs plezier maken onder en met 

mekaar. Dan is het tof voor iedereen en kunnen we achteraf met een goed gevoel 

huiswaarts keren! 

 

Bedankt iedereen die komen helpen is of ons verblijd heeft met een bezoek … 

 

Béatrise, onze huisfotograaf, heeft weer heel wat mooie foto’s gemaakt. Minder in de 

zalen omdat ge met de “pricacy-wet” soms wat in het nauw gedreven wordt, maar 

des te meer van de mooie omgeving. 

Haar foto's kan je hier bekijken. Bedankt Béatrise. 
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Nieuw rekeningnummer voor vzw Vreugdestappers Huldenberg  

Zoals jullie weten is onze wandelclub VZW geworden. 

Het is dan ook logisch dat we voor de VZW een nieuwe bankrekening geopend 

hebben waarover vanaf nu alle verrichtingen zullen lopen. 

Wij verzoeken dan ook iedereen in de toekomst alle betalingen uitsluitend te 

richten naar volgend rekeningnummer: BE87 0019 3521 7694 

Dit is het enige nummer dat nog zal gebruikt worden. Pas dit nummer dus ook 

aan in jullie bestand op PC en/of app van opgeslagen begunstigden. 

Dank 

Maurice 

Penningmeester 

 

 

 

Ledenfeest met diner: 2e editie 

  

Ondanks de stijgende covid-cijfers was de 1e editie vorig jaar toch een succes! 

Daarom dit jaar een vervolg. Zoals eerder aangekondigd zal het ledenfeest ook dit 

jaar doorgaan in zaal 't Pijlyzer in Huldenberg op vrijdagavond 18 november (steeds 

3e vrijdag van november). 

Vanaf 18u gaan de deuren open en starten we met ontvangst en het aperitief. 

Nadien schuiven we aan tafel om samen te genieten van een lekker buffet. 

Ook nu zullen er 2 keuze mogelijkheden zijn. 

Net als vorig jaar zal er tussendoor wat info meegegeven worden, maar wees gerust 

we houden het kort. 

Afronden doen we met koffie en dessert. 

Maar ondertussen hebben we al ruimschoots de tijd gekregen om aan onze buren 

onze levensverhaaltjes te vertellen. Kortom socializen! 

  

Inschrijven voor het ledenfeest kan via de website: 

https://vreugdestappers.be/ledenfeest/ 

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 35 euro per persoon. 

Zoals vorig jaar zullen de leden die het afgelopen jaar komen helpen zijn bij de Trail 

of bij onze wandeltochten genieten van een korting volgens het aantal halve en 

ganse dagen dat ze komen helpen zijn. 

De inschrijvingsprijs dient pas de avond zelf te worden betaald. 

Er mag natuurlijk ook betaald worden met bons. 
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Wijnen en dranken worden door de club gratis aangeboden, … zo lang de voorraad 

strekt. 

... Wij betalen géén verkeersboetes als je pech hebt bij het huiswaarts keren. ...  

 

 

INFO OVER DE STATUTEN VAN ONZE VZW 

Door de oprichting van een VZW is de werkwijze in onze club voor een aantal zaken 

gewijzigd. Vandaar deze informatienota om één en ander te duiden. 

  

SOORTEN LEDEN 

Werkende leden: zijn de bestuursleden + een aantal actieve leden die nauw 

betrokken zijn bij de werking van de club en aanvaard door het Bestuursorgaan 

(nieuwe naam voor Het Bestuur). Zij nemen deel aan en hebben stemrecht op de 

Algemene Vergadering. De werkende leden, andere dan de bestuursleden, maken 

geen deel uit van het Bestuursorgaan 

Toegetreden leden: Elke natuurlijke persoon kan toegetreden lid worden door 

betaling van het jaarlijks lidgeld. Toegetreden leden maken geen deel uit van de 

Algemene Vergadering en hebben dus ook geen stemrecht. 

  

ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering bestaat uit de bestuursleden + de andere werkende leden. 

Een jaarlijkse Algemene Vergadering zal worden gehouden binnen de zes maanden 

na het afsluiten van het boekjaar, in ons geval dus in de eerste helft van 2023 gezien 

het eerste boekjaar afgesloten wordt op 31/12/2022. 

De Algemene Vergadering heeft een aantal specifieke bevoegdheden omschreven in 

de statuten, o.a. de wijziging van de statuten, benoeming van de bestuurders, 

goedkeuring van de jaarrekeningen, enz… 

  

INFO AAN ALLE LEDEN 

Het ligt in de bedoeling van het bestuursorgaan om de essentiële beslissingen die op 

de Algemene Vergadering en op de bestuursvergaderingen genomen worden aan de 

leden mee te delen via de gekende “Vreugdeklapper”. 



6

 

Bovendien zal er op de jaarlijkse “Ledendag” informatie verstrekt worden omtrent 

de dagelijkse werking van de club en zal er mogelijkheid zijn om vragen te stellen 

  

OPROEP WERKENDE LEDEN 

Een aantal leden zal door een bestuurslid gevraagd worden om werkend lid te 

worden. 

Mochten andere leden zich geroepen voelen om ook werkend lid te worden, kunnen 

zij zich   kandidaat stellen bij het Bestuursorgaan dat de kandidatuur aanvaardt of 

verwerpt. 
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