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“De Nieuwsbrief” verschijnt sporadisch vanaf 2013. Aan ieder lid van onze club wordt dit
clubblad uitgedeeld.
De bedoeling van deze brief is om alle leden (met of zonder computer) zoveel mogelijk te
informeren over het reilen en zeilen van de club en de wandelfederatie “Wandelsport
Vlaanderen”. Ook jij kan meehelpen aan deze “Nieuwsbrief”, want elk bericht van jullie is
welkom. Schrijf een paar leuke wandelanekdotes, vreemde voorvallen, een melding van een
geboorte, huwelijk, jubileum een overlijden….
Het hoeven geen ellelange teksten te zijn. Twee zinnetjes of een foto is al voldoende om
iedereen op de hoogte te brengen van het gebeuren.
Beste Parkvriend,
Ik hoef hier niet aan te halen dat de periode waarin we het voorbije trimester leefden, niet als
normaal kon worden aangevoeld. Er ontbrak heel wat in ons dagelijks leven. Gelukkig mochten we
gaan wandelen en in beperkte groep op vakantie, liefst in eigen regio of voor de durvers, wat verder.
De risico’s er aan verbonden dienden we er bij te nemen.

In deze Nieuwsbrief” zetten we eventjes de belangrijkste zaken omtrent de lidkaarten 2021
op een rijtje. Zoals je weet is het de bedoeling de huidige PVC-kaarten ook nog volgend jaar
te gebruiken. Uiteraard zal de kaart in 2021 pas geldig zijn na betaling van het lidgeld
€18,-00 pp).

Nieuwe leden:
Voor nieuwe leden drukken we een voorlopige lidkaart af (op de speciale lidkaartbrief).
Enkele weken daarna krijgen deze nieuwe leden een PVC-lidkaart thuis toegestuurd.

Leden:
Aan de huidige leden die hernieuwen voor 2021, geven we geen nieuwe lidkaart af, maar
wel een brief. Het is handig als je iets kan meegeven aan het lid met daarop de info over het
lidmaatschap en als bewijs van betaling lidgeld 2021. Daarom voorzien we per bestaand lid
een hernieuwingsbrief met onderaan een afscheurstrookje. Na betaling, wordt de brief
(+ mutualiteitsattest) aan het lid afgegeven en houden we het afscheurstrookje bij. We
duiden het lid aan als betaald in het Clubportaal. Later via WSVL wordt de persoon ook
effectief op betaald gezet in het Clubportaal van WSVL. Via het Clubportaal gebeurt nml. de
lidmaatschapscontrole bij de scanning, de controle al of niet lid indien er een ongeval

gebeurt, de selectie adressen voor verzending Walking Magazine en het versturen van de
gewone post door de club.. Het is dus belangrijk alles na te kijken (naam, adres, mailadres
enz…) op jullie lidkaart. Neem contact op met Christiane/Cathy voor een eventuele
adreswijziging, mailadres aanpassing enz…
Het mutualiteitsattest 2021, is reeds ten dele ingevuld door de club en moet daarna ook
door het lid aangevuld worden met een kleefetiket van de mutualiteit. Het is belangrijk dit
attest pas in 2021 in te dienen bij het ziekenfonds.
Als een lid de PVC-lidkaart kwijt is, vragen we om dit te melden aan Christiane/Cathy. Dan
vragen zij opnieuw een lidkaart aan WSVL. Heeft het lid dringend een nieuwe kaart nodig,
dan kan de club een papieren kaart afdrukken. MAAR vergeet zeker niet om dit te melden
aan Christiane zodat er tussendoor een nieuwe PVC kaart kan aangemaakt worden.

Wat met de Wandelboekjes Limited Edition ?
De lopende actie om stempels te verzamelen voor een poncho of rugzak zal sowieso
verlengd worden in 2021. Indien er duidelijkheid is over afhaalpunten dan wordt dit via een
Nieuwsbrief, de website en Walking Magazine gecommuniceerd.
Alleen op officiële tochten van Wandelsport Vlaanderen met betalende
inschrijving kan men stempels verzamelen.

Persoonlijke (paarse) afstempelkaart ?
Gezien het georganiseerd wandelen en de huidige clubactiviteiten nu
even niet mogelijk zijn, heeft het bestuur besloten dat de
geldigheidsduur van deze kaart verlengd wordt met één jaar, en dus
geldig blijft tot 31/12/21. Volle kaarten mogen afgegeven worden bij de
vernieuwing van de lidkaarten.

Verzekering tijdens Covid-19
Wat betreft de verzekering, als lid van Wandelsport Vlaanderen bent U niet alleen verzekerd
tijdens de georganiseerde wandelingen , maar nu ook bij individuele wandelingen.
Wanneer u zelf een knooppunten wandeling doet, bent u wel degelijk verzekerd. Wat te
doen bij ongeval? Ga langs bij de arts en vraag een medisch attest. Neem zo snel mogelijk
contact op met een Bestuurslid en vraag een ongevalsaangifte formulier. Dit ingevulde
formulier bezorgt u dan samen met het medisch attest terug aan het bestuurslid.

Waarom hebben we onze officiële wandeltochten tijdens deze coronapandemie geannuleerd?
In eerste instantie uiteraard om onze medewerkers en de wandelaars te beschermen en om
te beletten dat het virus steeds verder uitbreidt of telkens terug toeslaat. Maar ook - we

moeten daar niet moeilijk over doen - omdat de voorzorg- en veiligheidsmaatregelen die ons
door de veiligheidsraad en de plaatselijke besturen (terecht) worden opgelegd, deze
organisaties heel zwaar en financieel en praktisch onhaalbaar maken. Zo is bijvoorbeeld op
deze wandeltochten geen normale catering toegelaten. Hoe democratisch ook wij die
catering altijd houden, we houden er genoeg aan over om er de kosten voor zalen en
materiaal uit te halen. Het wegvallen van die inkomsten betekent organiseren met verlies.
Dat zouden we een tijdje kunnen doen, ware het niet dat onze reserves reeds zwaar zijn
aangetast. Heel wat materiaal – aardappelen, pensen, spieringen en koteletten en ander
materiaal, waren reeds aangekocht voor onder andere de afgelaste Pellepatat-kermis van
half maart, Airportwandeling begin mei en Herfsttocht half oktober. Deze beperkt houdbare
materialen moesten in de daarop volgende maanden worden weggegeven of, met verlies
worden verkocht of worden vervangen door gelijkaardige producten met latere vervaldag.
Dit bracht dan weer extra werk mee. Ook moesten een aantal contractuele verplichtingen
verder noodgedwongen worden nagekomen, zoals verzekeringen, geboekte zalen, … Zolang
we geen zekerheid of minstens een grote kans hadden dat we van de plaatselijke overheid
(en dat niet alleen voor de Parkvrienden) toelating tot organiseren kregen, hebben - we
waar dat nog mogelijk was - de zalen afgezegd (momenteel tot volgend jaar). Dit om te
vermijden dat we met de zaalkosten zouden blijven zitten. Dit resulteert uiteindelijk in de
annulering van de tochten zelf (nu reeds tot eind december 2020). Met die wetenschap is
het begrijpelijk dat we, als goede huisvaders die waken over de gezondheid van de club,
terugschrikten om investeringen te doen in mondmaskers, plexiglas, handschoenen,
ontsmettingsgels, sprays, enz... We zagen het ook niet zitten om met voorinschrijvingen te
werken of wandelaars te weigeren wanneer de zaal een bepaald aantal aanwezigen bereikt.
De meeste zalen zijn trouwens niet passend en in grootte beperkt. De hele grote zalen
hebben dan weer een aardig kostenplaatje. De voorzorgsmaatregelen zijn ook niet min wat
bijkomend werk voor de al schaarse medewerkers meebrengt, voor zover we op allemaal
nog kunnen rekenen, gezien de risicogroep waartoe de meeste van hen behoren. We
begrijpen hun terughoudendheid en voorzichtigheid. Inschrijvingen in een tent buiten, geen
rustposten, geen toiletten, geen catering, aparte in- en uitgangen, tafels op afstand,
verboden aan te schuiven bij een deels bezette tafel, beperkt gebruik van de zaal, enz., enz.
De meerwaarde van een dergelijke officiële tocht zowel op wandelgebied als op sociaal
gebied is daardoor verre van zeker. We zochten daarom tijdens de voorbije maanden naar
alternatieve om jullie toch toe te laten jullie geliefkoosde sport en vrijetijdsbesteding verder
te kunnen beoefenen. We waren één van de eerste clubs die hun leden de 14daagse
wandelingen aanboden en slaagden er op die manier in een groot aantal leden aan het wandelen
te krijgen (of te houden). We menen we er ook in geslaagd te zijn om onze leden en ook de nietleden (zie gemeenteberichten- november) de mogelijkheid te bieden elkaar af en toe eens te
ontmoeten in de buitenlucht, een terrasje te doen of zorgeloos te wandelen in coronamodus. We
gaan hier mee door zolang het organiseren van officiële wandelingen in veilige en verantwoorde
omstandigheden niet haalbaar is.
Wanneer we een wandeling organiseren worden jullie telkens verwittigd per mail, brief of op
facebook.

Overlijdens

Suzanne Dewit 13/05/ 1928- 10/10/2020

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van
twee actieve leden bij onze wandelclub de Parkvrienden. Suzanne Dewit
echtgenote van Pieter Moyson. Anderzijds Els Marchiol echtgenote van Renaat
Van der Elst. In naam van onze club tonen wij onze innige deelneming aan alle
familieleden. Wij zullen deze dames heel hard missen in onze club. Veel sterkte
toegewenst.

Varia - Sponsoring
Dank aan het Tweedekanshoekje” op de Stationstr. te Zaventem bij Yvette
Grauwels & Julienne Schepens) Dank voor de sponsoring van een
spiksplinternieuwe EHBO hulpzak. Ga gerust in het winkeltje eens een kijkje
nemen. Open elke zaterdag…. men heeft er leuke spulletjes.

HOU JULLIE GEZOND EN TOT
LATER……..

