
 

CLUBNIEUWS 
 

LIDGELD 2020 :  Slechts een paar leden hebben het lidgeld voor 2020 nog niet hernieuwd.  

Mogelijks is het voor sommigen enkel een kwestie van vergetelheid.  

Daarom geven wij hierna nogmaals de gegevens die zij nodig hebben.  

 

Individuele leden betalen 15 euro en voor koppels is dit 25 euro. Daar komt telkens nog eens  

10 euro bij voor andere gezinsleden (dus 35 Euro voor 3 personen, 45 Euro voor 4, enz…).  

Dit is onze clubrekening :  

 

IBAN  BE84 7340 0395 2959  
 

Indien u nog niet heeft betaald en lid wenst te blijven gelieve dan het juiste bedrag over te 

schrijven op de hierboven vermelde rekening. Met dank vanwege de penningmeester.   

  

En vergeet niet :  u kan uw lidgeld altijd terug bekomen via uw ziekenfonds.  

Lid worden of blijven kost u dus in feite niets. En alle formulieren liggen voor u klaar !   

 

LIDGELD 2020 : In tegenstelling tot de federatie WSVL, die het lidgeld 2020 naar de clubs 

toe wel heeft verhoogd (tot 12,00 Euro per lid) heeft ons bestuur beslist om de lidgelden 2020 

op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar (zie bedragen hierboven).    

 

LIDKAART 2020 : De lidkaarten 2020 zijn helemaal vernieuwd (in plastic).  

Ze zijn in elk geval sterker en de streepjescode zal in principe niet zo snel beschadigd worden 

zoals bij de vorige (papieren) lidkaarten.  

 

Aangezien het scannen nu overal is ingeburgerd raden we u aan om uw lidkaart zeker mee te 

nemen wanneer u gaat wandelen, aangezien bij scanning deze kaart ook recht geeft op een 

korting van  € 0,50 op uw inschrijving !  

Maar U kan de streepjescode van uw lidkaart ook altijd op uw smartphone zetten.  

Zo heeft u de kaart steeds op zak (als u tenminste uw gsm niet vergeet).  

Wie geen lidkaart bij heeft moet alleszins een hogere prijs (€ 2,00 i.p.v. € 1,50) betalen.  

 

Mocht u (hopelijk gebeurt dit niet) uw lidkaart verliezen verwittig dan uw secretaris dan kan 

die altijd voor een nieuwe (voorlopige) lidkaart zorgen (gsm : 0474 / 42 25 82).  

 

KALENDERS 2020 :  Wie nog een wandelkalender voor 2020 wil kan deze bekomen op 

onze aanstaande wintertocht (2 februari 2020). Of via een seintje aan onze secretaris.  

De ‘Walking in Belgium’ kost slechts 6 Euro voor onze eigen leden (normaal 17).  

Mailadres secretariaat : globetrotters.hageland@skynet.be 

 

WANDELBOEKJES :  Wandelboekjes zijn steeds te verkrijgen op onze eigen wandelingen. 

Deze zijn gratis voor onze leden.   

 

STEMPELKAARTEN 2020 : In het midden van dit clubblad zitten een paar stempelbladen 

die je makkelijk kunt verwijderen om mee te nemen naar de wandelingen.  

Voor de nieuwe leden : u kan deze bladen laten afstempelen bij de club waar u gaat wandelen. 

Op het einde van het jaar kan u hiervoor in ruil (afhankelijk van het aantal wandelingen of 

stempels) een gratis wandelkalender ontvangen, of kledij of een regenscherm.  

Tien wandelingen (stempels) hebben een waarde van 2,00 Euro.  

 

STEMPELKAARTEN 2019 :  De al dan niet volle stempelkaarten van het voorbije jaar 

kunnen afgegeven worden op onze eigen tochten of bij andere clubactiviteiten tot eind mei 

2020. De gepresteerde tochten worden nadien nog in het clubblad gepubliceerd.  


