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DE VREUGDEKLAPPER 

Vreugdeklapper 155 - Januari 2023 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Nog een laatste kans om eenieder het beste toe te wensen voor 2023! 

Maar 2023 is al ingezet en dus ook de 1e Vreugdeklapper van 2023 op het appel. 

Dank aan de leden die het vertrouwen in onze wandelclub getoond hebben met 

hernieuwing van het lidgeld. 

En een stille oproep aan de enkelingen die dit (hopelijk voorlopig) nog verzaakt 

hebben. 

Het wandelen is terug hernomen, al zijn de weergoden ons voorlopig nog niet zo 

gunstig gezind. 

Maar met de 2e editie van de Brabantse Ardennen Trail zitten we al terug volop in de 

organisatiesfeer en ook de 1e vraag om medewerkers. 

Wat later dan vorig jaar en dus ook wat korter bij de Moorselwandeling. 

Maar eerst de Trail, al zijn we ook al volop bezig met Moorselwandeling en zelfs al 

met Huldenbergwandeling. 

Ik kan ook mededelen dat de wandel-app van Wandelsport Vlaanderen:  wandel.be 

gebruiksklaar is en meer en meer kinderziektes reeds verwijderd. Installeren dus zo 
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dit nog niet gebeurd is! 

  

In deze Vreugdeklapper verder:  

 Meer info over 2e Brabantse Ardennen Trail. 

 Vraag om medewerkers voor de Brabantse Ardennen Trail. 

 Vraag om “werkende leden” voor de Algemene Vergadering. 

 

 

   

Zaterdag 18 februari 2023: 2e editie van de "Brabantse Ardennen 

Trail".  

Kort even wat info/verduidelijkingen over deze organisatie. 

 organisatie van Flanders Trails - Wandelsport Vlaanderen  

 website https://www.brabantse-ardennentrail.be/ en https://www.flanderstrails.be/ 

 helpende clubs en zodoende mede-organisatoren (Vreugdestappers en 

IJsetrippers), zorgen voor medewerkers want die heeft WSVL niet.  

 het is, en dat was vorig jaar duidelijk een misverstand, géén organisatie van de 

buurclub uit Overijse maar wel van WSVL(!!) met beide clubs als mede-

organisators (om medewerkers te hebben) 

 alle deelnemers zijn vooraf ingeschreven (via voorinschrijving) 

 keuze uit afstanden: 25, 35 en 50 km  

 catering-aankopen, alsook keuzes zijn in handen van WSVL  
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 er doen dit jaar min 10 van onze leden mee aan de Trail 

 vanaf 5u30 kunnen de startnummers voor de 50 km afgehaald worden.  

 start 50 km vanaf 6u30 - start 35 km vanaf 7u - start 25 km vanaf 7u30 

 helpende clubs krijgen een vergoeding van WSVL per ingeschreven wandelaar. 

Dus leuk meegenomen voor de clubkas, gezien ook voor ons de kosten bij de 

verschillende organisaties altijd maar hoger oplopen. 

 verdere info kan ook steeds bekomen worden bij: Jean-Marie Theunis +32 486 

862332 - jean.marie@telenet.be 

Ondanks dat covid-variant begin 2022 de kop op stak was er een grote opkomst, super 

leuke sfeer en... algemene tevredenheid bij de deelnemers.  

Vanwege covid mochten we toen weliswaar niet in de verschillende zalen en moest 

bedeling van de catering vanuit tentjes buiten gebeuren. 

  

Voor de 2e editie, binnen een dikke 3 weken, zullen we gelukkig wel in de zalen mogen om 

de deelnemers te bedienen. 

Ook voor deze editie lopen de voorinschrijvingen vlot en zullen we weer mogen rekenen 

op een mooie opkomst. 

  

Dit jaar zullen wij "mee-helpen" in startzaal Cultuurzaal Den Elzas, De Kronkel, 3040 

Huldenberg  

 klaarmaken koffie/broodjes vanaf 5u30  

 bedeling koffiekoeken/koffie vanaf 6u 

 bedeling soep en broodjes passage na 25 km 

 .... 

  

 ... alsook bij de scanning en startnummer-verdeling vanaf 5u30 (klaarzetten en 

korte uitleg) 

 ontvangst deelnemers na afloop: medailles, 1 Lupidus, ...  

 catering verzorgen in Loonbeek (zaal Vandervorst). De 35 en 50 km na 30 km, de 

50 km na 45 km 

 catering verzorgen in Neerijse (zaal De Wijngaerd). De 50 km na 33 km en na 41 

km 

 parkingwachters voor Goossensstraat vanaf 5u30 (Huldenberg) 

Ook op vrijdag namiddag /avond eventueel enkele mensen om de zalen (klaar te zetten) 

en na afloop op te ruimen. 

Donderdag en vrijdagvoormiddag zullen we proberen klaar te geraken met het afpijlen van 

de 2e 25 km namelijk Huldenberg-Loonbeek- Neerijse en terug. 
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2e Brabantse Ardennen Trail - Medewerkers Gevraagd! 

  

Op zaterdag 18 februari 2023 gaat de 2e “Brabantse Ardennen Trail” door. 

  

Dit jaar gelukkig géén covid meer als spelbreker. 

Editie 2022: behalve in de startzaal waar de organisatie/samenwerking van de 

catering wat misgelopen was, was het ook voor de helpers een leuke bedoening. 

 

De formule van de Trail slaat echt wel aan bij de 20-45-jarige wandelaar. Een groep 

die met het normale wandelen minder vlot bereikt wordt.   

De inschrijvingen lopen vlot en zijn verdeeld over de 25, 35 en de 50 km Het 

(voorlopig) grootste deel schreef zich dit jaar in voor 50 km. 

 

Deelnemers komen van over gans het land Ook dit jaar er zullen minstens 10 leden 

van onze club aan de start staan. 

 

Alvast succes aan alle deelnemers, maar zeker aan onze “dappere” leden! 

De ganse organisatie is volledig in handen van Wandelsport Vlaanderen. 

Als partner moeten wij vooral bijdragen in het aanbrengen van helpers. 

 

Wat moeten wij doen? 

- Donderdag en vrijdag 16 en 17 februari: afpijlen van een deel van het parcours 

(25km) 

 

- Vrijdagnamiddag 17 februari: mogelijk met enkele personen helpen bij verdeling 

sampling en klaarzetten van onze 3 zalen. 

 

- Zaterdag 18 februari:  

 's ochtends - vanaf 5:30 to 8:00 uur in zaal Den Elzas: starterspakketten 

uitdelen (2-3 personen) 

 Parkeerwachters vanaf 5u30 (minimaal 3 personen van onze club) 

 aanreiken koffiekoeken en koffie vóór de start aan de deelnemers (2 à 3 

personen) 

 klaarmaken van +/- 2000 broodjes (afhankelijk van het deelnemersaantal) 

vanaf 7:30 (of vanaf vrije tijd helpers) (2 à 3 personen) 

 na 25 km: soep en 2 broodjes/deelnemer: (2 personen) 

 Vanaf 9:00 – 17:00 in Loonbeek: minimaal 6 personen 

 Vanaf 9:30 – 18:00 in Neerijse: minimaal 4 à 5 personen 
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 Vanaf 14:00 – 18:00 bij aankomst (Elzas) wat hulp bij aankomstformaliteiten 

(liefst een 2-tal personen) 

- Maandag 20 februari: pijlen terug gaan afdoen 

   

Verschillende personen zullen op verschillende taken (en zelfs plaatsen) kunnen 

ingezet worden, dit afhankelijk van de tijd die je bereid bent om te helpen. 

Voor Loonbeek en Neerijse kan er natuurlijk met “shiften” gewerkt worden (als er 

voldoende helpers zijn). Bvb 2 personen om 9u zijn ruim voldoende omdat het dan 

enkel lopers zijn die al kunnen passeren. 

 

Graag een warme oproep om je zo vlug mogelijk als helper in te schrijven voor 

de plaats en tijdstip die voor jou geschikt zijn. We trachten je dan in te plannen 

waar en wanneer jij kan. Ook al is dat geen volle shift. 

 

Zin om te helpen? De verschillende mogelijkheden om je mee te werken vind je 

hieronder:  

 Invulformulier op de website van de Vreugdestappers via deze link 

 Email naar jean.marie@telenet.be 

 Via telefoon/sms/whattsappnaar0486/ 86 23 32 

 

 

Werkende Leden - Algemene Vergadering 

  

Door het feit dat onze vereniging een VZW geworden is zijn er ook een aantal 

verplichtingen waaraan we moeten voldoen. 

 

Eén daarvan is het houden van een Algemene Vergadering binnen de zes 

maanden na afsluiten van het boekjaar (31/12/2022). Dus ten laatste 

30/06/2023. De exacte datum wordt later bepaald en meegedeeld. 

In een recente ‘Vreugdeklapper’ hebben we het onderscheid uitgelegd tussen 

de ‘werkende leden’ en de ‘toegetreden leden’. 

 

De “Werkende Leden “ worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering en 

hebben er stemrecht. De leden van het Bestuursorgaan , op dit ogenblik de 4 

gekende leden, zijn werkende leden. Daarnaast kunnen andere leden zich 

kandidaat stellen om werkend lid te worden en dit op basis van hun actieve 
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betrokkenheid bij de werking en de organisaties van de club. Zij maken geen 

deel uit van het Bestuursorgaan maar nemen wel deel aan de Algemene 

Vergadering, dus met stemrecht. 

Leden die zich geroepen voelen om werkend lid te worden en dus deel te 

nemen aan de Algemene Vergadering kunnen dit vanaf nu tot 15 februari 

melden aan de Voorzitter of een ander lid van het Bestuursorgaan. Het 

Bestuursorgaan beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. De lijst met 

werkende leden wordt bijgehouden door de Secretaris en kan elk jaar 

aangepast worden. 

De statuten van onze VZW bepalen de bevoegdheden van de A.V. De 

voornaamste zijn:  

 De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting

 De kwijting aan de bestuursleden

 De wijziging van de statuten

 De benoeming of afzetting van bestuursleden

De voornaamste beslissingen van de Algemenet Vergadering worden nadien 

via De Vreugdeklapper aan alle leden meegedeeld. 

Veel wandelplezier in 2023. 

Namens het Bestuursorgaan 
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