
 “WSV Samen Uit, Samen Thuis vzw” 
 

Het huishoudelijk reglement, samengesteld door de Raad van Bestuur “WSV SAMEN 

UIT SAMEN THUIS vzw” Het Steegje 36, 3530 Lillo-Houthalen regelt de werking van de 

vereniging en is van toepassing voor al de toegetreden leden. 
 

Artikel 1. Lidmaatschap: 

Iedereen kan in onze wandelvereniging ” WSV SAMEN UIT SAMEN THUIS vzw” als toegetreden lid opgenomen worden 

na aanvaarding door de raad van bestuur. 

Hiervoor zal men volgende gegevens aan één van onze bestuursleden bezorgen: 

Naam, Voornaam, Adres, Geboortedatum en - plaats, rijksregisterrnummer en eventueel telefoonnummer.  

Bij aanvaarding ontvangen de nieuwe toegetreden leden een lidkaart. 

Naar aanleiding van de reglementering i.v.m. het sportdecreet en de verplichte aanpassing aangaande het lidgeld en 

de verzekering moeten alle aangesloten clubleden tijdens alle wandelingen in het bezit zijn van hun lidkaart. Ieder lid 

ontvangt een lidkaart van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw, afgekort WSVL,  met een persoonlijk 

aansluitingsnummer. De lidkaart wordt elk jaar hernieuwd. 

 

Actieve leden: 

Om actief lid te zijn en te blijven dienen jaarlijks 3 voorwaarden vervuld te worden:  

 

1) Bijdragen aan het lidgeld, in 2017 is dit 10,00 Euro, voor kinderen tot 12 jaar 5,00 Euro.  

Gezinnen met kinderen onder de 12 jaar betalen max. 30,00 € lidgeld. 

Wij betalen in 2017 aan WSVL  8,99 Euro pp. 

2) Deelnemen aan minimum 12 georganiseerde wandeltochten per wandeljaar. 

Indien men niet kan deelnemen aan wandeltochten door ziekte, ongeval, andere ernstige oorzaken of ouderdom blijft 

het statuut van actief lid behouden. 

3) In leveren van Uw wandelboekje op onze SUST - Gezinstocht van het lopende jaar.  

Indien dit niet lukt dan verwachten we dat dit boekje voorgelegd wordt voor eind november. 

 

Personen die niet aan hoger genoemde voorwaarden voldoen betalen voor 2017 als lidgeld 20,00 Euro.  

Ze kunnen dan ook aan de voorwaarden van al de andere leden deelnemen aan de evenementen van het 

jaarprogramma WSV SUST vzw. 

 

Ereleden: 

De leden die meer dan 25 jaar lid zijn, kunnen als ereleden opgenomen worden.  

De + tachtig jarige clubleden die meer dan 10 jaar actief lid zijn, worden ook ereleden.  

Deze + tachtig jarigen kunnen gratis inschrijven op onze eigen wandeltochten. 

Indien hun gezondheid dit niet toelaat behouden ze toch hun statuut van actief erelid. 

  

Artikel 2. Uitsluiting toegetreden leden: 

Alle toegetreden leden verklaren door hun lidmaatschap zich te schikken naar het huishoudelijke reglement. Als aan 

deze voorwaarden niet wordt voldaan kan de raad van bestuur dit lid uitsluiten. 

 

Artikel 3. Lidgeld: 

Om praktische redenen wordt aan de leden gevraagd het lidgeld voor het komende jaar, via bankrekening 

 BE17 7765 9722 1421, te betalen voor eind oktober van het lopende jaar. Met het betalen van het lidgeld bevestigt 

men lid te willen blijven voor het komende jaar. Voor 2017 is het lidgeld 10,00 Euro per persoon en voor schoolgaande 

kinderen tot 12 jaar is het lidgeld 5,00 Euro. Jaarlijks kan het lidgeld aangepast worden. 

 

Artikel 4. Verzekering: 

Al onze leden zijn op georganiseerde wandelingen verzekerd volgens de WSVL - polis. Bij ongeval vragen we jullie om 

onmiddellijk de inrichtende club een ongevalverslag te laten opstellen. Daarna kun je het best ons SUST - secretariaat 

informeren.  

Maak een kopie van de ingevulde ongevallenaangifte en stuur het origineel naar WANDELSPORT VLAANDEREN vzw - 

INDUSTRIELAAN 11 / Bus 3 - B-9990 MALDEGEM 

Tel. 050/40 51 42 - Email: verzekeringen@wandelsport.be 



Artikel 5. SUST - punten: 

 

Op onze jaarlijkse ledenvergadering ontvangen jullie een puntenkaart met de verdiende SUST - punten van het 

voorbije jaar. De waarden van deze SUST - punten is voor 2016 vastgelegd op 2,50 € per punt.  

Deze SUST - punten kunnen in 2017 ingeruild worden bij de SUST - activiteiten. Hiervoor moet men een “SUST - 

waardebon” invullen. Het maximum aantal punten dat men kan inruilen wordt per activiteit bepaald door de raad van 

bestuur. 

De raad van bestuur kan ten allen tijden dit systeem van SUST - punten wijzigen. 

Een gedetailleerde bindende uitleg van het systeem van SUST-punten voor 2017  is opgenomen in het jaarverslag  

2016-2017 onder de nota  'puntenkaart 2016-2017' 

 

Artikel 6. Deelname activiteiten: 

 

Van onze leden verwachten we dat ze in de mate van het mogelijke deelnemen aan de eigen club activiteiten. 

De leden die willen helpen bij deze activiteiten nemen hiervoor best contact op met de voorzitter. 

Op de inschrijvingskaart dient u steeds uw naam, voornaam en geboortedatum te vermelden, alsook onze club met 

2042-SUST. 

 

Artikel 7. Ontslag: 

 

Toegetreden leden van “ WSV SUST vzw “ kunnen maar met één wandelclub die lid is van het WSVL aangesloten zijn, 

indien we dit anders vastgestellen, worden ze uit onze lijst van toegetreden leden verwijderd.  

Toegetreden leden kunnen op eenvoudige vraag hun ontslag geven. 

Toegetreden leden die gedurende een periode van één jaar niet deelnemen aan de activiteiten en niets van zich laten 

horen, worden als ontslagnemend beschouwd. 

 

Artikel 8. Aanpassing huishoudelijk reglement: 

 

De raad van bestuur kan ten allen tijden, wanneer ze dit noodzakelijk acht, dit huishoudelijke reglement aanpassen. 

                                                                                             

LILLO,  11 januari 2017. 

 

Raad van bestuur: 

Voorzitter: Agnes Haegdorens 

Secretaris: Jo Hoolsteens 

Penningmeester: Roger Bleux 

Bestuursleden: Gerard Beerten, Lucienne Lemmens, Marcel Ooms, Julien Vanheel, Jos Diliën 

Effectieve leden: Paula Gijbels (ere voorzitter), Jos Schepers (ere secretaris), Simons Willy 

( ere bestuurslid ) en Gijbels Maria ( lid eerste uur sust ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


