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“De Nieuwsbrief” verschijnt sporadisch vanaf 2013. Aan ieder lid van onze club wordt dit 

clubblad opgestuurd.                                                                                                                                                                         

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”.                                                                                                                                              

U kan ook altijd terecht op onze site www.deparkvriendenzaventem.be voor alle info.       

Doordat onze “Algemene vergadering” niet kon doorgaan door de nieuwe COVID-maatregelen, 

houden wij onze leden op de hoogte met een vierde nieuwsbrief. 

Herfsttocht  zondag 10 oktober 2021                                                                                                              
We hebben een positieve  Herfsttocht gehad met 1.242 wandelaars en medewerkers.  Onder “Covid” 

omstandigheden was dit een zeer mooi resultaat.  De Parkvrienden waren aanwezig met 63 

wandelaars en 40 medewerkers.                                                                                                                       

Zondag 10 oktober was een mooie zonnige herfstdag . Alle medewerkers  -waaronder enkele nieuwe 

leden- stonden om 6u00 klaar in de zaal om er met volle moed in te vliegen. Aan de school konden  

we vele stoelen en tafels buiten zetten. Daar werd ten volle gebruik van gemaakt in deze moeilijke 

tijd.  De wandelaars konden “op ons terras” genieten van een lekker herfst-zonnetje. Om 7u30 

kwamen de eerste stappers de zaal binnen en al vlug was het een drukte van jewelste bij de 

inschrijvingen en in de keuken.  Nadat iedereen gescand en ingeschreven was, vertrokken de eeste 

stappers in kleine groepjes om Sterrebeek te verkennen. Op onze rustpost “De Kam” te Wezembeek, 

konden ze van s’morgens vroeg ook al hun mouwen oprollen. Broodjes, soep en taart vlogen de deur 

uit. Vlug genoeg zat het cafeetje en de binnenkoer vol met wandelaars.                                                                                                                               

De dag verliep op rolletjes. Tegen de middag konden we  een bus uit Nieuwpoort met 54 wandelaars 

welkom heten in Sterrebeek. Iedereen was tevreden over de parcours (dank aan onze 

parcoursmeeters). Ook de 

mensen van het project “Steun 

Alzheimer” waren tevreden met 

het verkochte aantal  aan T-

shirts & pins (met dank aan 

Marine Duez die gans de dag 

haar ingezet heeft voor deze 

verkoop). Iedereen dank voor 

de medewerking.  

 

http://www.deparkvriendenzaventem.be/


 

Nog meer goed nieuws .                                                                                                                          

Volgend jaar bestaat onze club 40 jaar. Alhoewel er  al een vijftal mensen (André Van Dam, Martine 

Vanommeslaeghe, Willy Vervloet, Frans Vanmolecot en Jef Speybroeck ) vroeger kleine wandelingen 

maakten in en rond Zaventem,  hebben de Parkvienden zich officieel laten inschrijven bij het verbond 

(toen nog) VWJL  & WNF. Nadat Frans Vanmolecot kwam te overlijden in 1988 werd  William 

Blanckaert onze Voorzitter. Dankzij de mond aan mond reclame en de plaatselijke radio Saventas, 

zijn de Parkvrienden jaar na jaar gestegen in hun leden aantal.  Wij zullen dit jubileum nog bespreken 

met het Bestuur en ten gepaste tijden vieren  tijdens ons ledenfeest in 2022 (als de Covid-regels het 

toelaten). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwe werkwijze verzekeringen vanaf 1/01/2022 ! 
 
Jullie zijn ongetwijfeld reeds op de hoogte van het feit dat we vanaf 01/01/2022 in zee gaan met een 

nieuwe verzekeraar.  Er werd gekozen voor Ethias via makelaar Callant NV.  

Alle noodzakelijke formulieren komen op het clubportaal vanaf 20/12/2021. 

  

Onze sportverzekering: Wat wijzigt? 

 De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid blijven 

in grote lijnen dezelfde als nu bij Arena NV.  Enkel bij brilschade wijzigt er iets.  Brilschade 

wordt vanaf 01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.  Hou hier alvast 

rekening mee en informeer jullie leden hieromtrent.  Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; 

niet bij niet-leden. 

 De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld 

door de arts. 

 Er is een apart formulier voor ongevallen leden en ongevallen niet-leden. 

 Het formulier voor lichamelijke ongevallen (LO) en het formulier voor burgerlijke 

aansprakelijkheid (BA) zijn hetzelfde. (vroeger waren dit 2 soorten formulieren) 

 De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie 

hieronder. 

Tijdens welke activiteiten is men verzekerd? 
De niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport 

Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling verzekerd.  

  

Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen. Bij de georganiseerde wandeltocht zijn ze ook 

verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde wandeltocht zijn ze enkel 

verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. Onze verzekering geldt ook voor 

leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een bbq, een 

ledenfeest,… met uitzondering van een hoog-risico sport. 

Onze verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland. 

   

Wat dient gedaan in geval van een ongeval op een georganiseerde wandeling?  
In eerste instantie dient nagegaan of het slachtoffer wel degelijk een inschrijfkaart (voor niet-leden) of 

een betaalbewijs kan voorleggen.  Indien deze documenten niet kunnen voorgelegd, kan de 

verzekering geweigerd worden. 

Als aan bovenstaande vereiste is voldaan, bezorg je het slachtoffer een medisch attest.  Elke club 

ontving 3 medische attesten maar je kan ze altijd downloaden via het clubportaal. 

 

Bij leden: het slachtoffer vraagt een digitale ongevalsaangifte aan zijn/haar eigen club of download 

deze zelf via onze website. (deel Club & ledeninfo / Onze verzekering- beschikbaar vanaf 

20/12/2021!).  Dit moet via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is een PDF-

document waar de velden kunnen worden ingevuld via de pc.  Het slachtoffer vult die velden zelf in en 

stuurt het document door via de knop ‘verzenden’  (knop staat onderaan het formulier).  Indien men de 

verplichte velden niet allemaal ingevuld heeft (staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt men een 

foutmelding en kan men het formulier niet doorsturen. Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is 

in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, want dan lukt het invullen niet. Bij die mail voegt men 

ook het ingescande medisch attest. (foto van attest toevoegen kan ook). 

 

Bij niet-leden: de organiserende club bezorgt via mail een ongevalsaangifte voor niet-leden of verwijst 

het niet-lid door naar onze website waar ze zelf het formulier kunnen downloaden.  Bij indienen van 

de aangifte, voegt men ook een scan in van het medisch attest.  

Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die controleren.  We 



zullen ook steekproeven doen om te zien of de namen van de slachtoffers voorkomen in de scanlijst. 

Bij een ongeval op weg naar de tocht (enkel voor leden) is het moeilijk om te bewijzen dat men op 

weg was naar een wandeling.  Hier kunnen we niet anders als voortgaan op de eerlijkheid van de 

slachtoffers. 

Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht 

dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch formulier te vragen.  In dergelijke 

gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat.  Op de spoeddienst zal een 

medisch attest worden geschreven wat later kan toegevoegd worden aan het ongevallenformulier.  

Er zijn geen papieren versies van de ongevalsaangifte meer.  

Het slachtoffer krijgt een mail met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling van het 

dossier.  Nieuw: vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digitaal doorgestuurd worden.  

 

Weekend Duitsland 
Na vele aanvragen van onze leden voor een wandelvakantie te organiseren, hebben we 

besloten te beginnen met een wildweekend naar het Spessartswald in Duitsland. Iedereen zal 

er kunnen genieten van de uitstappen en een lekker wildmenu (voor mensen die geen wild 

eten, geen probleem wordt vervangen door een ander menu) 

Wanneer gaan we ??                                                                                                                 

We vertrekken in Zaventem op vrijdag 14 

oktober tem zondag 16 oktober 2022 

 

 
Iedereen krijgt tijdig hierover nog meer info met een inschrijvingsbrief, maar noteer het al in 

jullie agenda en hou die dagen vrij. We 

moeten met minstens 35 Parkvrienden zijn 

wil het weekendje kunnen doorgaan. 

Verder wenst gans het Bestuur jullie 

nog een prettig eindejaar toe.                   

Blijf wandelen omdat het een gezonde 

natuursport is en omdat het stress, 

hoge bloeddruk en je humeur ten 

goede beïnvloedt.                                                                                                                                                         

Hou het dus gezond in 2022 !!  


