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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 152 - November 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Betaling lidgeld 2023

Het ergste van de pandemie lijkt alvast achter de rug. Duimen en houden zo. 

Het aanbod georganiseerde wandelingen is gelukkig terug op het niveau van vóór de 

pandemie. Opkomsten zijn ook weer in stijgende lijn, al lijken de verhoogde 

brandstofprijzen vooral de midweek-tochten wel parten te spelen. 

Binnenkort komt Wandelsport Vlaanderen (WSVL) ook met een nieuwe app. 

Ik heb recent met iemand van de ontwerpers gesproken en het zou schijnbaar heel 

vernieuwend en met veel meer mogelijkheden zijn. We kijken er alvast met 

belangstelling naar uit. 

Ook de site van WSVL zal in de loop van 2023 een serieuze opfrisbeurt krijgen en 

veel meer info bevatten voor hen die geïnteresseerd zijn. Dus ook daar zitten ze niet 

stil. 

November, dus het moment om het lidmaatschap voor 2023 te hernieuwen, zodat wij 
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zelf de administratie tijdig in orde kunnen brengen en eenieder op 01/01/2023 zonder 

problemen het nieuwe jaar in kan stappen. Sommige leden hebben ondertussen hun 

lidmaatschap voor 2023 reeds hernieuwd, zelfs voor we de vraag gesteld hadden, 

waarvoor dank. 

Natuurlijk zijn ook de recent bij gekomen nieuwe leden in orde. 

Belangrijk voor hen: Mutualiteitsdocument pas vanaf 01/01/2023 indienen! 

  

Hopelijk zijn jullie ook allen tevreden, en willen jullie ook gebruik blijven maken van 

aanbod, verzekeringen en voordelen van dit lidmaatschap. 

  

Waarom kiezen voor hernieuwing van het lidmaatschap? 

 Het lidgeld van wandelclub de Vreugdestappers gaat intergraal naar 

Wandelsport Vlaanderen. Het grootste deel van dit lidgeld dient voor de 

verzekering. 

 Weet dat wij de goedkoopste club in de regio blijven! 

 Je krijgt korting bij elke wandeling georganiseerd door WSVL. 

 Je lidgeld wordt terugbetaald door de mutualiteit. Dit kan door het invullen 

van een mutualiteitsdocument voor terugbetaling, verkrijgbaar bij het bestuur, 

na het betalen van je lidgeld. 

 Deelname aan het ledenfeest, de 3 of 4-daagse wandelvakantie, de bus-

uitstappen, gratis wandelingen betaald door de club, … 

 Regelmatig een Vreugdeklapper met extra info en wat leesvoer. 

 Inschrijving voor de trails zijn veel goedkoper. 

 … kortom te veel voordelen om op te noemen. 

Hopelijk blijf ook jij volgend jaar lid van onze wandelclub (alleen al om de voordelen), 

of anders gewoon uit sympathie! 

  

De Vreugdestappers 

  

Belangrijk: 

 Lidgeld blijft voor 2023: 12 EUR 

 Graag betalen via volgend nieuw rekeningnummer: BE87 0019 3521 7694 

met vermelding van je voornaam en naam in de mededeling 

  

 

 

Herinnering: inschrijving ledenfeest 2022 
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De inschrijvingen lopen vlot! 

Nog niet ingeschreven en toch de bedoeling om te komen? 

Wacht dan niet te lang, want ten laatste een week voor event sluiten we de inschrijvingen 

af, omdat we aan de traiteur een definitief aantal moeten bezorgen. 

 

Inschrijven voor het ledenfeest kan je op onze website: 

https://vreugdestappers.be/ledenfeest/ 

De inschrijvingsprijs bedraagt 35 euro per persoon.  
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