Florastappers Gent vzw
Beste Florastappers,

Nieuwsbrief

Wie had begin dit jaar kunnen voorspellen dat we na acht maanden nog altijd in de greep zouden zitten
van het venijnig beestje dat corona heet. Begin juli zag het er naar uit dat we in de goede richting gingen. De
corona teugels werden wat losser gelaten, met soms onduidelijke en verwarrende beslissingen. Helaas zijn
we geleidelijk aan terug naar “af ” gegaan. Half oktober zijn we nog geen stap vooruit, de cijfers schieten de
hoogte in en het ziet er niet goed uit. Toch moeten we erdoor. Volhouden en blijven uitkijken naar het moment dat een degelijk vaccin de verlossing brengt van dit toch wel héél uitzonderlijke jaar, is het enige wat we
kunnen doen.
Maanden vooraf beslisten we met mondjesmaat onze activiteiten stuk voor stuk te schrappen. Sommige
hebben misschien gezegd “wat steken die allemaal uit om de club op non-actief te zetten”. De realiteit heeft
bewezen dat dit toch de juiste beslissingen waren en dat het niet voor direct zal zijn dat de normale toestanden weer terug zijn. Toch moeten we er vanuit gaan dat het wel eens goed komt. De vraag is wanneer. Alvast
niet voor dit jaar, maar waarschijnlijk wel in de loop van 2021.
We kunnen niets anders doen, dan in tussentijd, de corona richtlijnen blijven volgen, hoe ambetant en vervelend die ook zijn. Onze gezondheid, maar ook die van onze vrienden en familie is nu het belangrijkste.
Nu we naar het einde van het jaar gaan is ook het moment aangebroken om jullie lidmaatschap te hernieuwen voor volgend jaar. Misschien zeg je bij jezelf “waarom is dat nog nodig, dit jaar hebben we nog niet
veel kunnen doen”. Vergeet echter niet dat we, zij het niet in clubverband, steeds konden wandelen. Ofwel op
eigen initiatief of als deelnemer aan de vaste corona wandelingen, of zeldzame officiële tochten van de federatie. Voor deze laatsten verwijs ik jullie graag naar de website van de federatie www.wandelsportvlaanderen.be.
Op elk van je wandelingen blijf je steeds verzekerd. Zoals bij verzekeringen is het best dat je die niet nodig hebt, maar nuttig indien wel. Voor volgend jaar zullen we wel geleidelijk aan de gewone toestanden kunnen herstellen en kan je dan ook genieten van de sociale contacten en de clubactiviteiten die je dit jaar moest
missen. Alvast bedankt.
De praktische uitwerking voor het hernieuwen van je lidmaatschap en het afhalen van je documenten
komt verder in deze brief uitgebreid aan bod. Belangrijk hierbij is dat je lidkaart, na storting van het lidgeld,
in orde is voor 2021. Je krijgt geen nieuwe kaart, de huidige moet je ook volgend jaar gebruiken. Voor het afhalen van je betaalbewijs, het mutualiteitsformulier en de Walking in België (enkel indien nodig), hebben we
een afhaalmoment voorzien op 12 december, omdat er geen mogelijkheid is dit te doen op de Spokentocht
noch op Gent Bij Nacht. Bovendien is het nu niet verantwoord dat deze documenten bij ons thuis worden
opgehaald. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op
met het secretariaat, dat blijft paraat.
In deze nieuwsbrief zijn de wetenswaardigheden, waarvan we kennis hadden, opgenomen. Zoals in de
gedrukte versie kan je nog steeds meldingen voor deze rubrieken (familienieuws, ziekenboeg, enz…) voor
volgende uitgave mailen naar Florastappersgent@proximus.be. Graag tegen 12 december.
Ik wens jullie het allerbeste toe in deze moeilijke tijden. Het gaat jullie goed. Tot 12 december en blijf geloven:
het komt goed!
Jullie voorzitter,
Gerard
November/december 2020
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Federatienieuws

Begin september vond de regiovergadering van WSVL plaats, daar worden de laatste nieuwtjes aan de clubs
medegedeeld. Hierbij wat info die jullie kan interesseren.

Nieuwe clubs:
2409
3546
3543
4544
5548
5549

VV Goldenstar Borgloon
Lustige Stappers Lebbeke (wandelgroep)
De Eekske Stappers (Opwijk)
Den Doortrek (wandelgroep Asse)
Sportgroep Vaste Vuist Lauwe
Beachbikers (Oostende)

2092
3320
3376
3447
4538
4540
5256
5492
4045

Schoonbeekse Wandelaars
Feestcomitee Overslag Wachtebeke
Chatons Ronse vzw
WSC Klavertje Vier Wortegem Petegem
Femma Brussel Wandelt
Siddartha
De Warden Oom Stappers vzw
De BiNusstappers
Marching Team 15 Melsbroek

Ontslagnemende clubs op 31/12/2020:

nieuwjaarsbijeenkomsten 2021
Er wordt uitzonderlijk geen nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd in 2021.
Het was de bedoeling om voor de laatste keer de verdienstelijke wandelaar te vieren. Door corona is er geen
mogelijkheid om hier de formule van de verdienstelijke wandelaar op een waardige manier af te sluiten. Er
zou maar één bestuurslid worden toegelaten omdat we de anderhalve meter moeten respecteren.
Als alternatief voor de verdienstelijke wandelaar biedt de federatie een geschenk aan, waaruit hun waardering
moet blijken. Het geschenk is nog te bepalen en dit zal samen met het diploma naar huis worden gestuurd.
Vanaf januari 2022 worden de nieuwjaarsvieringen georganiseerd voor de clubbestuurders en gaan clubs daar
om bepaalde redenen in de bloemetjes gezet worden. ( Jubileum, vieren van clubkampioen,…)

Wandelgroep
De aandachtige lezer heeft opgemerkt dat in de lijst “nieuwe clubs” twee wandelgroepen zijn toegetreden.
Hierbij een korte toelichting van het begrip wandelgroep.
Een wandelgroep is een vereniging van wandelaars die bestaat uit minstens 20 leden en die zelf geen wandelingen organiseert voor leden buiten de wandelgroep. Wandelgroepen krijgen een 7000-nummer volgens de
logica van de wandelclubs. Door het verschil in nummer wordt er een onderscheid gemaakt.
Het is de bedoeling dat wandelgroepen kunnen omschakelen naar wandelclubs van zodra zij uit 40 leden
bestaan.
Clubs die niet meer organiseren na een sabbatjaar kunnen ook overgaan naar een wandelgroep en dus een
7000-nummer krijgen
November/december 2020
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Wetenswaardigheden

Huldiging verdienstelijke leden

Helaas heeft COVID-19 serieus wat roet in ons eten gestrooid, waardoor heel wat evenementen niet konden
en kunnen plaatsvinden. Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw heeft dan ook besloten om
geen Nieuwjaarsvieringen te laten doorgaan. De gezondheid van onze mensen staat bovenaan en is zeker een
prioriteit bij onze risicogroep.
Toch wil Wandelsport Vlaanderen vzw in deze rare tijden de verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes zetten en hun appreciatie tonen naar de actieve wandelaar. Dit is de laatste keer dat verdienstelijke wandelaars
doorgegeven kunnen worden aan de federatie.
Alle leden die 20.000 km (of een veelvoud ervan) of 1000 tochten (of een veelvoud ervan) gewandeld hebben, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat van de club en dit uiterlijk tegen 12 december 2020. Dit kan
door te mailen naar florastappersgent@proximus.be of te bellen naar 09 231 48 64. De wandelaars die voor
het eerst gehuldigd worden, moeten een keuze maken in welke categorie ze willen gehuldigd worden: ofwel
voor afgelegde kilometers, ofwel voor het aantal deelnames aan tochten. Deze gehuldigde personen zullen een
diploma en geschenk per post ontvangen.

Familienieuws

▶▶ Woensdag 19 augustus overleed op 88 jarige leeftijd, mevr. Magda De Smaele ten gevolge van een
longontsteking. Zij was de moeder van Danny Vandenheede en schoonmoeder van Marina
De Scheemaecker.
▶▶ Op vrijdag 25 september overleed op 69-jarige leeftijd Jacques Hoste. Hij was de schoonbroer van
Patrik, Christel en Sonia Van De Velde.

Ons oprecht medeleven bij het verlies van jullie dierbare.

Wandelprestaties

▶▶ Op 24 augustus nam Paul De Roy opnieuw deel aan een officiële wandelorganisatie te Temse. Hij deed
er de 25 km. Bij het begin van zijn "wandelcarière" was Paul zijn betrachting om de omtrek van de
aarde te stappen. Na meerdere jaren was deze betrachting volbracht. Hij stelde dan als doel om tweemaal de omtrek van de aarde te doen. Dat is nu ook al verleden tijd want hij overschreed de kaap van
95 000 km. Hij stelt nu als volgende doel de kaap van 100 000 km te bereiken. Ondanks deze woelige
tijden wensen we hem alle succes toe.

Ziekenboeg

▶▶ Op donderdag 27 augustus werd Sabine Vanneuville geopereerd aan de voet.
▶▶ Op maandag 7 september moest Corry Vaerendonck opgenomen worden voor een operatie aan de
meniscus.
▶▶ Lydie Beelaert onderging in oktober een hartoperatie.

Een vlot en spoedig herstel toegewenst.

Wandelblog

Op https://wandelblog.com vind je een overzicht van de momenteel nog georganiseerde wandeltochten,
alsook het aanbod van spontane wandelinitiatieven. Daar er regelmatig updates en veranderingen zijn is het
onbegonnen werk deze info correct weer te geven in deze nieuwsbrief. Bekijk dus regelmatig de wandelblog
van de federatie.

November/december 2020
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Hernieuwen lidgeld

Info lidkaart en lidmaatschap

De lidkaart die je kreeg voor het jaar 2020 was een plastic kaart. Deze kaart is twee jaar te gebruiken, gooi
deze dus niet weg bij de overgang naar het nieuwe jaar. Bij hernieuwing ontvang je dus geen nieuwe lidkaart,
wel een betaalbewijs. Het lidmaatschap vervalt op 31 december 2020, hernieuw dus tijdig je lidmaatschap. Bij
voorkeur tegen 1 december (zie regeling afhaalmoment 12 december op volgende bladzijde).
Wie zijn lidgeld betaald heeft is verzekerd. Niet alleen voor de in Walking in Belgium opgenomen wandelingen, maar ook op alle spontane wandelinitiatieven en tijdelijke coronawandelingen. Mocht je een ongeval
hebben tijdens één of andere wandeling dan kan je aanspraak maken op deze degelijke verzekering. Je hoeft
enkel te bewijzen dat je aan het stappen was. Getuigen zijn hierbij belangrijk. Neem vervolgens contact op
met het secretariaat en we doen het nodige om de aangifte te bezorgen aan de federatie. Is je lidmaatschap
niet in orde op het moment van het ongeval, dan vervalt de verzekering.
Misschien vraag je jezelf af waarom nog hernieuwen? Een belangrijk element is de verzekering die je een
gans jaar hebt. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten, want ook volgend jaar kan je je lidgeld grotendeels
terug bekomen via uw mutualiteit. Als alles weer wat in zijn plooien is gevallen, zullen we weer ten volle kunnen genieten van het sociale contact dat de wandelsport met zich meebrengt, iets wat we dit jaar boven alles
moesten missen. Tenslotte blijf je via Floramagazine, Nieuwsbrief of mailing op de hoogte van diverse info in
het wandellandschap.
Ondanks het feit dat 2020 een werkjaar zonder inkomsten is (lees verlieslatend jaar) hebben we er aan
gehouden om de lidgelden niet te wijzigen voor 2021. Deze zijn:
•
•

€ 20,00 per persoon (alleenstaand of gezinshoofd)
€ 15,00 voor elk bijkomend lid van hetzelfde gezin (= wonend op zelfde adres)
• 1ste lid:  € 20,00
• 2 leden:  € 35,00
• 3 leden:  € 50,00

• 4 leden:  € 65,00
• 5 leden:  € 80,00
• 6 leden:  € 95,00

Gezien de uitzonderlijke tijden waarin we momenteel leven met alle bijhorende beperkingen en maatregelen, willen met aandrang vragen om je lidgeld uitsluitend via overschrijving te doen. Uiterlijk tegen
1 december 2020. Dat kan op het rekeningnummer van de club.

Florastappers Gent vzw
BE50 8906 1413 4818

met vermelding lidgeld 2021 + naam (namen)

Walking in Belgium

Bij het vernieuwen van je lidmaatschap 2021 vóór 31 december 2020 kan je de Walking in Belgium opnieuw gratis ontvangen en dit ondanks het, voor de club, verlieslatende jaar. We vragen echter met aandrang
om voor jezelf uit te maken of je dat boek wel degelijk wil en zal gebruiken in 2021. Bij het afhalen van je
documenten (op 12/12) kan je dan doorgeven of je het boek al dan niet wil. Nutteloze kosten moeten we nu
vermijden.
Op www.wandelsportvlaanderen.be en www.wandelblog.com vind je de meest accurate en bijgewerkte informatie eveneens terug.
Bedankt voor uw eerlijke medewerking.

November/december 2020
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Afhaalmoment documenten 2021

Vermits we noodgedwongen, dit jaar geen organisaties hebben waarop jullie de documenten betreffende
het lidmaatschap 2021 kunnen afhalen en het in de huidige corona periode niet verantwoord is om alles persoonlijk af te halen op het secretariaatsadres, hebben we een afhaalmoment voorzien.
We moeten natuurlijk rekening houden met de huidige toestand en bijhorende verplichtingen. Daarom
vragen we jullie de voorziene richtlijnen na te leven. Alvast bedankt.
Zo hebben we, om het aantal mensen aanwezig in de zaal zoveel mogelijk te spreiden, de dag ingedeeld in
tijdsblokken van 1 uur. Die hebben we verdeeld volgens de alfabetische volgorde van jullie adressen. Daarvoor
gebruikten we de eerste letter van je adres. Zo komt een lid uit de Cyriel Buyssestraat in het blok van 10.00
tot 11.00 uur bij de letter “C”, de Jozef Wautersstraat in het blok van 11.00 tot 12.00 uur bij letter “J”. We
vragen met 1 persoon per gezin (adres) langs te komen, dit om bovenvermelde reden.

Waar?: deVierdeZaal, Driebeekstraat 2 te Gentbrugge (=startzaal Floratochten)
Wanneer?: Zaterdag 12 december 2020 volgens volgende tijdsblokken:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

van 10.00 tot 11.00: straatnamen beginnend met A, B, C, D, E en F
van 11.00 tot 12.00: straatnamen beginnend met G, H, I, J en K
van 13.00 tot 14.00: straatnamen beginnend met L, M, N, O en P
van 14.00 tot 15.00: straatnamen beginnend met Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z

Wat af te halen?:

▶▶ Betaalbewijs lidgeld 2021
▶▶ Mutualiteitsformulier
▶▶ Walking in Belgium (enkel indien gewenst)

Te volgen richtlijnen:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

binnenkomen langs hoofdingang.
handen ontsmetten bij binnenkomen
mondmasker verplicht
afstand houden (min. 1,5 m)
1 persoon per gezin (adres)
de zaal verlaten via de poort (of volgens aanduiding)
we voorzien geen catering (drank)

Samenvatting:
▶▶ hernieuw je lidmaatschap tegen 1 december via overschrijving op rekening van de club:

BE50 8906 1413 4818

▶▶ haal de documenten 2021 af op 12 december in deVierdeZaal volgens voorziene tijdsblok
▶▶ respecteer de vooropgestelde richtlijnen
We hadden het natuurlijk liever anders gezien, maar dit jaar is er niet veel mogelijk. We danken je alvast voor
je medewerking en hopen je als lid voor 2021 opnieuw te mogen inschrijven.
Heb je nog vragen daaromtrent dan kan je nog steeds terecht bij het secretariaat op het nr. 09 231 48 64 of
via mail florastappersgent@proximus.be
November/december 2020
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Vakantiegroeten

Patrick en Katia Van Vaerenbergh - De Volder

Dirk en Erna Masson - Thienpont

Raoul en Euphemia Vande Putte - Van Maerhem

Bram Devlieger

November/december 2020
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verjaardagkalender
november

1
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
10
11
11
12
13
13
14
14
14
14

Jean-Pierre CORVELEYN
Godelieve VAN NESTE
Krista COPPENS
Mario VAN HOVE
Rita MASSON
Marleen DE MUER
Patrick GELEYTE
Paul BLANSAER
Patrick MEIRESONNE
Anne VANDERSTRAETEN
Joke VAN HAMME
Martine PATHE
Rita DRUBBEL
Silke VAN HOOREBEECK
Arjen RAES
Jeanne DE GHOUY
Nicole VERLEYEN
Eddy HAEGEMAN
Rita COOLENS
Tania DRIEGE
Rudy HEYNDRICKX
Marleen VANQUICKENBORNE
Pierre VANVINCKENROY
Brigitte DE VOS
Elie DANCKAERT
Martial DUVIVIER
Christine DE TEMMERMAN
Emiel GILLIS
Jasmine CORNETTE
K’Jell VYVEY
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14
15
17
17
18
19
19
20
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
26
26
27
27
28
29
30
30
30
30
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Rosa DE BRUYCKER
Sven DEVROE
Nelly DE GEEST
Veerle D’HOKER
Marie Rose VANDENBERGHE
Denise BRACKE
Jenny SLOCK
Christine BOCKSTAELE
Cecilia SEYNNAEVE
Monique DESMET
Albert VAN RENTERGHEM
Micheline SUTTELS
Chris DERYNCK
Kristof PIL
Sabine TEMMERMAN
Yvan VYVEY
Chris DANCKAERT
Etienne CELIS
Kurt DANCKAERT
Karin DE NOBLE
Peter BONNE
Jürgen VAN DRIESSCHE
Luc CRIEL
Anne-Marie SINOY
Corry VAERENDONCK
Johan DE RIDDER
Lieselot ROSSEEL
Raoul VANDEPUTTE
Rita DE NOCKERE

Florastappers Gent vzw

verjaardagkalender
December

1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
7
7
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14

Angelique DE VLEESCHAUWER
Filip DE GRAEVE
Lieven MOREZ
Veerle MENGER
Andrea TAVERNIER
Bas VAN DOOREN
Dagmar BUERMAN
Ronny DE SMET
Salomon DE WILDE
Marina DE SCHEEMAECKER
Kristof VANDENBROECK
Merel DE BLAERE
Aneta KOLEVA
Roland WILLE
Eric VAN HAMME
Guido VERVUST
Thérèse DECLERCQ
Frans VAN KERCKHOVE
Geert BUYLE
Hans VALCKE
Lieve VERSTUYFT
Erna THIENPONT
Françoise BASTIEN
Nadine ROOMS
Christine DE WILDE
Etienne DENOYETTE
Herwig DUMEZ
Leonard DEVENIJN
René STORM
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15
15
15
16
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
27
27
27
28
30
30
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Danny VLERICK
Eric VAN THUYNE
Kathleen DUSARDUYN
Kristoff RAES
Christian MAES
Kris DE LOOR
Nadine DE MITS
Danny DOBBELAERE
Marleen BOGAERTS
Christiane VERBEEREN
Kathleen LAROY
Marianne VANDENHOVE
Anita VANRENTERGHEM
Geert LEFEBVRE
Paul VAN BOST
Frank VAN OVERMEIRE
Gilbert DE LANGHE
Eliane DEMAECKER
Martine RANSCHAERT
Laurent SAPIN
Sonia VAN DE VELDE
Sonja BILLIET
Angelita LINDO
Katrien STOCKMAN
Sabine SERVAES
Annie DE WAELE
Dadjo MARTENS
Johan DE COOREMETER
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