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1. Inleiding 

Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie die de wandelsport in Vlaanderen faciliteert, 

promoot en uitbouwt.  Hoe de vzw gestructureerd is, staat in de Statuten en het Intern Reglement. 

Het Aansluitingsreglement bevat de afspraken over hoe je kan aansluiten (als wandelclub, 

wandelgroep, trailwalkorganisatie, federatielid)  

In dit Sportreglement lichten we toe welke de afspraken, voorwaarden en reglementen zijn inzake de 

wandeltochten.  

Hieronder worden enkele veel toegepaste afkortingen en termen toegelicht.  

 

• Aansluitingsreglement (AR): dit omschrijft de wijze en voorwaarden waarop de toegetreden 

leden kunnen aansluiten.  

• Algemene Vergadering (AV): samenkomst van alle werkende leden. 

• Aspirantclub: startende club onder begeleiding van een peter/meter. 

• Bestuurder: persoon die door de Algemene Vergadering van Wandelsport Vlaanderen  vzw 

verkozen/benoemd is tot lid van het bestuursorgaan. 

• Bestuursorgaan (BO): groep van maximum 11 personen die het beleid van de federatie 

bepalen en de federatie besturen. (vroeger Raad van Bestuur genoemd) Zij leggen 

verantwoording af aan de AV van WSVL vzw. 

• Bijkomende organisatie: een organisatie van WSVL vzw en haar aangesloten 

clubs/aspirantclubs die niet zijn opgenomen in de jaarkalender en waarvoor toelating tot 

organiseren werd gevraagd en toegestaan. 

• Club: toegetreden clubs. 

• Clubzetel: dit is de hoofdgemeente van waaruit de club zijn werking heeft en zijn 

wandelingen organiseert.  Dit is vaak dezelfde als de maatschappelijke zetel, maar niet 

automatisch.  De maatschappelijke zetel is verplicht voor vzw’s.   

• Deelnemersbijdrage of taxatie: de bijdrage die de organisator per deelnemer afstaat aan 

WSVL vzw. 

• Directiecomité (DC): dit bestaat uit 4 personen: de  voorzitter, de  secretaris, de 

penningmeester en de directeur.  

• Federatie Kalenderverantwoordelijke (FKV): lid van het Bestuursorgaan die de werking van 

het Regioteam Kalender en van de planning van de organisaties van de clubs/aspirantclubs 

coördineert.  

• Het secretariaat: dit zijn de  personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de kantoren van 

Wandelsport Vlaanderen vzw.   

• Intern Reglement (IR): het Intern Reglement is een concretisering van de bepalingen in de 

Statuten.  Het omschrijft de structuur en beleids- en beslissingsniveau’s van de vzw. 

• Inschrijfgeld: de som die elke deelnemer betaalt om deel te nemen aan een organisatie. 

• IVV: Internationaal Volkssport Verbond.  Dit is een overkoepelend orgaan van volkssporten, 

waartoe ook de wandelsport behoort.   

• Regio’s: Vlaanderen wordt in regio’s verdeeld. Deze regio’s hebben de geografische grootte 

van een provincie. 

• Regioteamleden of Regiobestuur (RB): groep van maximum 18 personen per regio, die 

verkozen zijn door de leden van de Regionale Vergadering en zetelen in de AV van WSVL vzw. 
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Het Regiobestuur bestaat uit regioteamleden van die betreffende regio. Regioteamleden zijn 

de werkende leden van WSVL vzw.  

• Regio Kalenderverantwoordelijke (RKV): Elke regio heeft een RKV. Dit is een lid van het 

Regiobestuur die binnen zijn/haar regio het aanspreekpunt is voor wijzigingen bij de planning 

van organisaties van clubs/aspirantclub. 

• Regionale Vergadering (RV): vergaderingen die gehouden worden per regio. Alle 

wandelclubs van de regio worden uitgenodigd op deze vergaderingen.  

• Sportreglement (SR): dit omschrijft de afspraken en reglementen inzake de planning, 

organisatie en deelname aan de wandelingen onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen 

vzw. 

• WIB: Walking in Belgium. 

 

  



Sportreglement AV van 3/10/2020  Pagina 6 van 19 

2. Algemene afspraken bij wandeltochten van de clubs/aspirantclubs 
 

De club/aspirantclub dient: 

• De organisatiehulpmiddelen die jaarlijks op de AV door het Bestuursorgaan medegedeeld 

worden, verplicht te gebruiken.  Indien dit niet gebeurt, kan een boete opgelegd worden 

zoals medegedeeld op de AV.   

• De minimale kwaliteitseisen die voor een tocht bepaald zijn, op te volgen.  Deze 

kwaliteitscriteria staan vermeld in ‘Draaiboek Wandeltochten’. 

• Bij de start de WSVL vzw - vlag duidelijk op te hangen. 

• Op alle organisaties de leden van WSVL vzw en de leden van de andere door de AV van WSVL 

vzw erkende partners, op vertoon van hun lidkaart, een korting te geven. Deze korting is 

minstens gelijk aan het bedrag bekendgemaakt op de AV van het voorgaande jaar. Indien de 

club/aspirantclub deze vereiste niet volgt, kan het Bestuursorgaan een boete opleggen.  

• Het inschrijfgeld bij de organisaties te vermelden op alle publiciteit die zij voor de 

organisaties voert. 

• Zich in orde stellen met de plaatselijke, gemeentelijke en provinciale reglementeringen en 

voorschriften en deze te volgen. 

• Inschrijfkaarten/betaalbewijzen gebruiken en ontwaarden. 

• WSVL vzw stelt inschrijfkaarten/betaalbewijzen ter beschikking aan de clubs/aspirantclubs. 

Een club/aspirantclub kan/mag andere inschrijfkaarten/betaalbewijzen gebruiken op 

voorwaarde dat: 

o Zij dit minstens zes (6) weken voor de organisatie aanvraagt bij WSVL vzw. 

o Bij die aanvraag een ontwerp van die kaart steekt. 

o Op die kaart het logo van WSVL vzw en van IVV is afgedrukt. 

• Bij de start de juiste afstand van alle omlopen en de afgelegde afstand bij elke rustpost 

duidelijk kenbaar te maken.  

• Ervoor in te staan dat de omloopafstanden door WSVL vzw aanvaard, niet méér afwijken van 

de opgegeven afstanden voor die organisatie dan: 

o Voor omlopen tot en met 20 km: 15% 

o Voor omlopen van meer dan 20 km: 10% 

• Op voorlegging van het betaalbewijs of controlekaart wordt het wandelboekje afgestempeld.  

Het betaalbewijs of de controlekaart wordt hierna ongeldig gemaakt. 

• Op elke tocht voldoende verzekeringsformulieren (formulier aangifte LO en BA) aanwezig 

hebben.  

• Alle tochten opgenomen in de WIB, zijn erkende IVV-tochten.  Elke club voorziet en gebruikt 

dus op deze tochten de IVV-stempel en IVV-spaarkaarten.  

• De clubs en aspirantclubs zijn verplicht om op alle tochten via het scanningsprogramma van 

Wandelsport Vlaanderen vzw de inschrijvingen electronisch uit te voeren.  Indien niet aan 

deze verplichting voldaan is, kan het Bestuursorgaan een boete opleggen.  

• De wandeluitslagen bekend te maken binnen de 48 uur na elke organisatie. Dit gebeurt aan 

WSVL vzw op de door deze bepaalde wijze via het clubportaal. Na 72 uur kan een financiële 

sanctie worden opgelegd door het Bestuursorgaan, met een minimum van 110% van de 

taxatie van de tocht van vorig jaar.   

• WSVL vzw publiceert automatisch de uitslagen met het aantal deelnemers van alle 

clubs/aspirantclubs op haar website. 
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• Clubs/aspirantclubs die niet akkoord gaan met een uitslag, dienen binnen de veertien (14) 

kalenderdagen na de publicatie, schriftelijk of via e-mail hun gemotiveerde opmerkingen aan 

het WSVL vzw secretariaat over te maken, zo niet is de uitslag definitief. 

• De inschrijfkaarten niet-leden dienen minstens één maand te worden behouden (dit omwille 

van de verzekering). 

• Op basis van de uitslag wordt het bedrag aan taxatie bepaald. Per deelnemer moet er taxatie 

worden afgedragen, voor de medewerkers moet geen taxatie worden betaald.  

• WSVL vzw stelt meewerken aan een organisatie, met financiële en/of commerciële 

doeleinden, gelijk aan zelf organiseren. 

• De clubs/aspirantclubs moeten al hun georganiseerde wandelingen met betaalde 

inschrijvingen waaraan ook personen buiten de eigen club mogen deelnemen, doorgeven via 

het clubportaal en worden aanzien als georganiseerd onder de vlag van WSVL vzw . Timing 

en werkwijze is verder omschreven in dit Sportreglement.  
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3. Federatieteam en Regioteam Kalender  
 

3.1. Federatieteam Kalender 
Het Federatieteam Kalender bestaat uit: 

• Uit elke regio 1 effectief regioteamlid (= Regio Kalenderverantwoordelijke) 

• Een personeelslid 

• De Federatie Kalenderverantwoordelijke 

Het Federatieteam Kalender is bevoegd voor het oplossen van conflicten inzake problemen rond de 

kalender, problemen i.v.m. datum-en startplaatswijzigingen, aanvaarding van een Sabbatjaar, 

beslissingen omtrent annuleringen van tochten en goedkeuren van de definitieve kalender.   

 

3.2. Regioteam Kalender 
Het Regioteam Kalender bestaat uit: 

• 1 effectief regioteamlid (= Regio Kalenderverantwoordelijke) 

• 1 plaatsvervangend regioteamlid  

De Regio Kalenderverantwoordelijke is bevoegd voor het behandelen van datum-en 

startplaatswijzigingen, goedkeuren van bijkomende tochten bij de clubs in hun eigen regio.   
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4. Planning Wandeltochten 

4.1. Procedure bij opmaak jaarkalender 
De clubs worden via de bestaande communicatiekanalen op de hoogte gebracht van de effectieve 

planning in verband met de opmaak van de jaarkalender.  

• Op basis van de gekende datumbepalingen van elke organisatie stelt WSVL vzw een 

voorlopige ontwerpkalender op en bezorgt deze aan de clubs in het voorjaar. 

• De clubs kunnen via het clubportaal hun tochten bevestigen en de inhoudelijke gegevens van 

hun tochten wijzigingen. Jaarlijks zullen de openingsuren en sluitingsdatum tijdig aan de 

clubs doorgegeven worden. (periode mei-juni) 

• De clubs kunnen geen datumwijzigingen doorvoeren en nieuwe tochten toevoegen via het 

clubportaal. Hiervoor moet de club een mail sturen naar kalender@wandelsport.be . Na 

goedkeuring van de Regio Kalenderverantwoordelijke wordt de tocht in het clubportaal 

ingevoerd en kan de club de tocht bevestigen.   

Het is de bedoeling dat de clubs hun planning voor het volgende jaar zo concreet en volledig 

mogelijk opmaken.  

• De realtime-kalender is ten allen tijde raadpleegbaar voor de clubs via het clubportaal, 

hierop kunnen de clubs zich baseren. De ontwerpkalender gaat nog ter info naar de clubs.  

• De clubs kunnen nog opmerkingen op de ontwerpkalender binnenbrengen tot 15/08. Het 

Federatieteam Kalender vergadert op de eerste werkdag van september, neemt bij 

onopgeloste conflicten de eindverantwoordelijkheid en keurt de kalender goed. Clubs 

kunnen geen aanpassingen meer doorvoeren na deze datum.  

• WSVL vzw geeft zelf of via een derde, uiterlijk op 11 november, de activiteitenkalender= 

Walking in Belgium uit op de wijze die zij zelf bepaalt. Dit is de officiële kalender van de WSVL 

vzw organisaties. 

 

4.2. Aantal organisaties 

Een club/aspirantclub kan: 

• Rekening houdend met de afstandsbepaling, vrij op elke kalenderdag organiseren, 

behoudens op de datum voorbehouden voor Vlaanderen Wandelt. 

• Behoudens andere bepalingen, zoveel organisaties opnemen als zij willen, rekening houdend 

met de afstandsbepaling. 

 

Een club moet vanaf het derde aansluitingsjaar 40 leden hebben, zo niet worden ze niet meer erkend 

als wandelclub bij WSVL vzw en kunnen ze geen tochten meer organiseren het volgende 

kalenderjaar.  Referentiedatum voor het aantal leden is 1 maart. Deze regeling geldt ook voor clubs 

die voor de goedkeuring van dit Sportreglement bij WSVL vzw waren aangesloten en die op huidig 

ogenblik geen 40 leden hebben. Hun eerste jaar gaat in vanaf 1 maart 2021. Vanaf dan moeten zij 

binnen de drie jaar voldoen aan dezelfde regels waaraan nieuwe clubs moeten voldoen. 

Een club kan een uitzondering krijgen op deze verplichte ledenaantallen als deze aan één van de 

volgende criteria voldoet: 

o Men organiseert een tocht die door het IML erkend wordt. 

o Het wandelevenement duurt minstens drie dagen, met telkens andere parcours per 

wandeldag. 

mailto:kalender@wandelsport.be
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o De belangrijkste afstand van de tocht moet minstens 80 km zijn. De langste afstand 

moet ook het hoofdaandeel krijgen van de promotie en de promotionele 

zichtbaarheid. 

o Men organiseert wandeltochten die verspreid over een bepaalde periode ingericht 

zijn met startplaatsen vanuit steeds wisselende en heel verspreide locaties die de 

regio overstijgen. 

 

 

4.3. Datumbepaling  
• Iedere tocht heeft een vaste datumbepaling, aan de hand van deze datumbepaling wordt de 

ontwerpkalender opgemaakt.  

• Veranderlijke feestdagen: de club heeft een vaste datumbepaling. Valt deze datum op een 

veranderlijke feestdag dan organiseert de club op deze feestdag. Clubs die als vaste 

datumbepaling een veranderlijke feestdag hebben, blijven ook op deze datum organiseren. 

De datumbepaling wordt steeds gerespecteerd. Vallen hierdoor clubs samen, dan kunnen ze 

onderling tot een akkoord komen. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, organiseren ze 

samen op dezelfde dag. 

• Clubs kunnen een tocht om de twee jaar organiseren.  Dit wordt zo opgenomen in de 

datumbepaling.   

 

4.4. Afstandsbepalingen 
Tussen de startplaatsen van organisaties dient volgende vogelvluchtafstand in acht genomen: 

• Bonustocht ten opzichte van een Bonustocht: 20 km. 

• Gewone tocht ten opzichte van een Bonustocht: 20 km. 

• Andere tochten onderling: 10 km. 

Moest er aan bovenstaande regel niet voldaan worden kan de club zich richten naar 

kalender@wandelsport.be. 

Clubs/aspirantclubs kunnen van deze afstandsbepaling afwijken mits onderling akkoord.  

Bij mogelijke problemen met de afstandsbepaling heeft de club die het langst ononderbroken inricht, 

opgenomen in de WiB, op deze datumbepaling voorrang.  

 

4.5. Plaats van organiseren 

Wandelclubs kunnen organiseren: 

• In de officieel erkende gemeente (met deelgemeenten; situatie voor 1/1/2019) waar ze hun 

clubzetel hebben. 

• In een officieel erkende gemeente waar geen WSVL vzw club of aspirantclub haar clubzetel 

heeft. 

• In een officieel erkende gemeente waar een andere WSVL vzw club of aspirantclub haar 

clubzetel heeft op voorwaarde van een geschreven akkoord ondertekend door twee 

gevolmachtigde correspondenten van elke club of aspirantclub die daar haar clubzetel heeft. 

mailto:kalender@wandelsport.be
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• Heeft een club een organisatie in een gemeente waar een andere club gevestigd is, dan 

behoudt ze het recht om in deze gemeente evenveel tochten te organiseren als in het 

verleden (dus ongeacht van datum of startplaats).  

 

4.6. Voorwaarden voor het verkrijgen van een Bonustocht 

Een Bonustocht heeft extra voordelen voor de club zoals een grotere afstandsbepaling en een 

bijzondere aankondiging van de tocht op de online kalender/app.  Om een Bonustocht te verdienen, 

moet de club aan enkele criteria voldoen.  Deze zijn: 

• De club heeft minstens 50 leden (controle datum op 1 maart). 

• De club organiseert in het lopende jaar minstens 3 tochten, waarvan 1 midweektocht (een 

tocht op een feestdag bv. 1 mei, paasmaandag, … die doorgaat op een weekdag, komt 

hiervoor niet in aanmerking). 

• De club heeft minstens 5 bestuursleden woonachtig op 3 verschillende adressen ofwel 4 

bestuurders op 4 verschillende adressen. 

• De club heeft het statuut van vzw. 

Wie voor het eerst of opnieuw aan de voorwaarden van Bonustocht voldoet, neemt contact met 

kalender@wandelsport.be voor 1 maart. 

Wie voor het eerst of opnieuw een Bonustocht krijgt, moet zelf een passende datum zoeken, 

rekening houdend met de afstandsbepaling.  

 

4.7. Datumwijzigingen en/of een startplaatswijziging na goedkeuring definitieve 

kalender 

De club neemt contact op met kalender@wandelsport.be om hun datumwijziging en/of 

startplaatswijziging te melden, met vermelding van reden van wijziging. Na goedkeuring van de Regio 

Kalenderverantwoordelijke worden de gegevens aangepast in het clubportaal. 

 

4.8. Bijkomende organisaties na goedkeuring definitieve kalender 

De clubs moeten bijkomende organisaties steeds aanvragen via kalender@wandelsport.be . Na 

goedkeuring van de Regio Kalenderverantwoordelijke worden de bijkomende tochten gepubliceerd 

op de website. Bij het verzuim van de aanvraag voor bijkomende organisaties zal de club het recht 

verliezen om al haar organisaties te laten vermelden op de website van WSVL vzw en in de WIB van 

het volgende kalenderjaar. 

 

4.9. Annulering van tochten 

Als een club een tocht eenmalig niet kan inrichten, kan dit mits gegronde reden en goedkeuring van 

de Federatie Kalenderverantwoordelijke. 

Als deze tocht reeds gepubliceerd is in de “WALKING IN BELGIUM” staat er automatisch een boete 

op.  Het bedrag van de boete wordt bekendgemaakt op de AV van het voorgaande jaar.  Wordt er 

niet voldaan aan deze boete zullen er geen tochten van de betreffende club opgenomen worden in 

mailto:kalender@wandelsport.be
mailto:kalender@wandelsport.be
mailto:kalender@wandelsport.be
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de kalender het jaar nadien. Het Federatieteam Kalender van WSVL vzw heeft de bevoegdheid deze 

boete te verminderen of kwijt te schelden.  

 

4.10. Aanvraag tot het inlassen van een Sabbatjaar 

• In uitzonderlijke omstandigheden kan een club een aanvraag indienen via 

kalender@wandelsport.be tot het verkrijgen van één jaar niet inrichten van al hun  

wandeltochten met het behoud van de datumbepaling.  

• Als men twee kalenderjaren geen tocht inricht, verliest men het recht op deze datum. 

• Het Sabbatjaar heeft alleen betrekking op het aspect tochten.  De club moet wel aan alle 

andere aansluitingsvoorwaarden blijven voldoen.  

• Als de club na het Sabbatjaar beslist geen wandeltochten meer te organiseren, dan wordt de 

club wandelgroep vanaf het volgende kalenderjaar op voorwaarde dat ze aan de criteria voor 

wandelgroep voldoen, tenzij ze ontslag nemen.   

 

 

  

mailto:kalender@wandelsport.be
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5. Procedure i.v.m. annuleren wandeltochten bij overmacht 
 

Door een externe oorzaak zoals storm, extreme hitte, viruscrisissen, … kan de club genoodzaakt zijn 

de wandeling te annuleren.  Hieronder worden de afspraken opgelijst bij dergelijke situaties. 

 

5.1. Algemene afspraken 
- Organiserende clubs dienen steeds te handelen als goede huisvaders. 

- Organiserende clubs passen strikt de beslissingen toe die door de plaatselijke instanties 

worden uitgevaardigd. 

- Bij aankondiging van noodweer of overmacht communiceert Wandelsport Vlaanderen vzw 

het noodnummer via haar kanalen. 

- Wandelsport Vlaanderen vzw streeft er naar om annuleringen op een zo snel mogelijke 

manier kenbaar te maken via haar sociale mediakanalen. 

- Bij noodweer/overmacht kunnen de organiserende clubs zich steeds in verbinding stellen 

met het aanspreekpunt van de federatie om in onderling overleg een beslissing te nemen.  

- Wanneer de club beslist tot annulering,  neemt ze onmiddellijk contact op met de federatie 

zodat deze ook de annulering via haar kanalen openbaar kan maken om zo veel onnodige 

verplaatsingen van wandelaars te vermijden. Zelf verspreidt de club ook onmiddellijk de 

annulering via de mediakanalen waarover zij beschikt. 

- Bij aangekondigd noodweer hanteert de federatie en de clubs de info die aangeleverd wordt 

door het KMI als leidraad via 

https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie.  

Daarbij wordt er rekening gehouden met code geel, oranje en rood. Het KMI geeft daarbij 

steeds waarschuwingen voor 3 dagen. Vanuit dat standpunt spreken we verder binnen deze 

procedure van D (= dag van de tocht) , D – 2 (2 dagen voor de tocht) en D – 1 (dag voor de 

tocht). 

- De club die tijdig de annulering van de tocht in geval code oranje of rood of in geval van 

overmacht doorgeeft aan de federatie, krijgt geen sanctie bij het niet-organiseren van de 

tocht.  Clubs die nalaten de federatie te verwittigen, kunnen wel gesanctioneerd worden.   

- Wanneer een club een tocht organiseert bij extreme hitte (code rood), dan is zij verplicht om 

onderweg op voldoende punten gratis water te voorzien voor de deelnemers.  

 

5.2. Wat te doen bij noodweer met code geel, oranje en rood 
- Code geel eist waakzaamheid en een nauwgezette opvolging van de toestand.  Indien nodig 

moeten bepaalde parcours aangepast worden.  Wanneer code geel onderweg een ergere 

vorm aanneemt, dan dienen uiteraard de nieuwe voorschriften te worden gevolgd. 

- Code oranje :  

Op D-2, op D-1 en op D :  

Indien de club beslist om de tocht te laten doorgaan, dan moeten volgende zaken strikt in 

acht genomen worden: 

o Inschrijvingen worden onderbroken of volledig gestopt of alleen voor bepaalde 

afstanden, indien de weersomstandigheden in die mate evolueren dat er geen 

andere keuze gelaten wordt. Er is mogelijkheid om eventueel enkel de kortere 

parcours toe te laten indien dit verantwoord is. 

o Parcours door risicogebieden dienen vermeden te worden. Clubs moeten vooraf  

steeds alternatieve routes voorzien. 

https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie
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o Informeer de deelnemers door info-borden en door mondelinge communicatie bij de 

inschrijvingen. 

o Bij code oranje is er vaak twijfel of de tocht wel of niet doorgaat.  De club vermeldt 

op zijn website of FB pagina of andere mediakanalen van de club heel duidelijk en 

excpliciet dat de tocht wel doorgaat bij code oranje.   

- Code Rood :  

o Indien de tocht op D-2, D-1 of D wordt afgelast, dan informeert de club zo spoedig 

mogelijk de federatie en vermeldt dit ook zelf op hun eigen social media kanalen.    

o De tocht kan ook op bevel van de federatie worden geannuleerd. In dit geval moet 

de club dit oordeel aanvaarden. Zetten ze ondanks dit verbod toch de organisatie 

verder, dan hangt de club een sanctie boven het hoofd die door het Bestuursorgaan 

bepaald zal worden. 

o Indien een lagere kleurencode evolueert tot code rood tijdens de tocht op D, dan 

moet de club volgende acties ondernemen: 

• inschrijvingen en tocht onmiddellijk stopzetten. 

• de wandelaars op het parcours op een zo veilige mogelijke manier terug naar 

de startzaal leiden. 

 

Samenvatting Codes 

 D-2  D-1  D 

Code    

  Tocht Tocht Tocht 

     

    

  Tocht Tocht Tocht 

  Waakzaam Waakzaam Waakzaam 

    

  Tocht/Afgelasting Tocht/Afgelasting Tocht 

  Maatregelen  Maatregelen Maatregelen 

    

  Afgelasting Afgelasting Stopzetting 
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6. Bijzondere organisaties 

6.1. Vlaanderen Wandelt 
• WSVL vzw organiseert Vlaanderen Wandelt op maximum twee lokaties in Vlaanderen.  

• Vlaanderen Wandelt is elk jaar op de laatste zondag van april.  

• WSVL vzw zoekt gericht een plaats van organisatie en daarbij medewerkende club(s) en de 

plaatselijke overheid (provincie-gemeente). 

• De meewerkende club(s) heeft een overeenkomst met WSVL vzw en met de overheid over 

de gedelegeerde opdrachten en de daaraan verbonden kosten en opbrengsten.  Dit kunnen 

zijn: catering in start en rustposten, parcours en bepijling, inschrijving, parking, VIP, reclame, 

persconferentie en/of receptie, prijsuitreiking, …  

• Een sjabloon van dergelijke overeenkomst (waarin info staat over de wederzijdse rechten en 

plichten inzake de organisatie van Vlaanderen Wandelt) staat op het clubportaal.   

 

 

6.2. Regionale Wandeldag 

6.2.1. Datum, aantal organisaties en periodiciteit 

• Naast de bovengenoemde Vlaanderen Wandelt wordt er jaarlijks per regio een Regionale 

Wandeldag ingericht. 

• De naam van de Regionale Wandeldagen zal de naam van de provincie krijgen met de 

vermelding ‘wandelt’, bvb. Antwerpen Wandelt, Vlaams-Brabant Wandelt. De club kan/mag 

de naam van zijn tocht uiteraard ook behouden, maar die komt na deze bepaling, gescheiden 

door een streepje. Voorbeeld: ‘Oost-Vlaanderen Wandelt - 23e Lentetocht’.  

• Een club van WSVL vzw die een Regionale Wandeldag organiseert, kan dit niet opnieuw 

binnen de tien (10) jaar. Uitzondering is wanneer de regio geen andere kandidaten heeft. 

• Indien er voor een bepaald jaar geen enkele kandidatuur is, kan het Regioteam Evenementen 

clubs gericht aanspreken of zelf initiatieven nemen.  

 

6.2.2. Aanduiden organisator 

• Het Regiobestuur doet elk jaar op de Regionale Vergaderingen een oproep voor kandidaten 

organisatie Regionale Wandeldagen.  

• De voorwaarden waaraan de club moet voldoen om een Regionale Wandeldag te 

organiseren, is verwerkt in het sjabloon van de overeenkomst die op het clubportaal te 

vinden is (de volgorde van de subregio’s is verwerkt in het document). 

• De club stuurt zijn aanvraag tegen 1 september, 2 jaar voor de organisatie doorgaat, naar 

kalender@wandelsport.be die dit doorstuurt naar de juiste regio (Regionale Wandeldag 

2023: aanvraag binnen tegen 1 sept 2020). 

• Het Regioteam Kwaliteit controleert de aanvraag of aan alle voorwaarden voldaan is.  

• Het Regiobestuur duidt jaarlijks tegen 1 februari de organisatoren aan voor de Regionale 

Wandeldag voor 2 jaar later (bv Regionale Wandeldag 2023 wordt beslist op 1 februari 

2021). Hierbij baseert ze zich op volgende werkwijze: 

o Elke regio is verdeeld in minstens 4 subregio’s. Elk Regiobestuur beslist zelf over deze 

indeling.  

o De subregio’s krijgen volgens een vaste beurtrol de kans om  de Regionale 

Wandeldag te organiseren.  

mailto:kalender@wandelsport.be
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o Op het secretariaat is een lijst van welke club onder welke regio valt en wat de 

beurtrol van regio’s is.   

o Burenclubs mogen zich verenigen om samen de Regionale Wandeldag te 

organiseren. Bij de afweging van de criteria voor organisaties van de Regionale 

Wandeldag in edities die achteraf volgen, wordt wel de interpretatie gemaakt dat 

elke club van het samenwerkingsverband elk afzonderlijk organiseerde. 

o Indien er van een bepaalde subregio geen kandidaat-clubs zijn voor de organisatie 

van de Regionale Wandeldag in het jaar dat de subregio mag organiseren, dan mag 

een andere club uit een andere regio zich kandidaat stellen. De subregio die zijn 

beurt liet overslaan, verliest daarmee de beurt en moet evenveel jaren wachten als 

er subregio’s zijn. De subregio van de club die vervangend organiseerde, behoudt 

evenwel zijn beurt op de beurtkalender.  

o Indien er zich binnen een bepaalde subregio twee clubs aandienen binnen hetzelfde 

jaar voor de organisatie van de Regionale Wandeldag, dan beroept men zich op een 

aantal objectieve criteria die geldig zijn voor alle regio’s en die opgesomd staan in 

dalende volgorde, met andere woorden, het eerste weegt meer door dan het 

tweede en zo verder.  

De objectieve criteria zijn: 

➢ De club die nog geen Regionale Wandeldag mocht inrichten, krijgt voorrang. 

➢ De club die een jubileumjaar (enkel vanaf het 20e jaar en vanaf dan om de 5 

jaar) wil vieren, krijgt voorrang. 

➢ Indien het eerste en tweede punt voor beide kandidaten gelijk is, heeft de 

club die het hoogste jubileumjaar te vieren heeft, voorrang. 

➢ Is alles dan nog gelijk tussen de kandidaten en heeft Wandelsport 

Vlaanderen vzw een competitie met een puntensysteem voor clubs 

ontwikkeld, dan zal de club met het meeste aantal punten in de 

‘puntencompetitie’ op het moment van de toewijzing mogen organiseren. 

➢ Indien Wandelsport Vlaanderen vzw geen puntensysteem voor clubs heeft, 

dan mag de kandidaat organiseren die aan alle criteria beantwoordt om een 

Bonustocht te behalen. 

➢ Kan er dan nog geen beslissing genomen worden, dan mag de club 

organiseren waarvan het hoogste aantal leden gewandeld hebben op de 

laatst georganiseerde Regionale Wandeldag van de eigen regio. 

➢ Is er dan nog geen beslissing mogelijk, dan mag de club organiseren die op 

het moment van de toewijzing het meeste aantal leden telt. 

• Er is één uitzondering op de regeling zoals ze hierboven is uitgewerkt. Indien een club 

de uitvoering van zijn Regionale Wandeldag verloren zag gaan omdat ze de 

organisatie door overmacht moest annuleren (opgelegde maatregelen van bovenaf 

zoals bijvoorbeeld Corona, storm, …), dan geniet deze club de absolute voorkeur bij 

de eerste datum die vrij is voor de organisatie van de Regionale Wandeldag.  De 

subregio die in dat jaar  normaal aan de beurt kwam voor de organisatie van de 

Regionale Wandeldag schuift dan in de rangorde 1 jaar op. Indien de club die de 

Regionale Wandeldag verloren zag gaan, zich echter niet opnieuw kandidaat wil 

stellen in het eerste jaar waarop de datum voor kandidatuurstelling weer vrij is, 

verliest die club definitief de voorrangsbehandeling en komt de organisatie opnieuw 

toe aan een club uit de subregio die volgens de beurtrol voorzien was. 

• De mededeling van de organisatoren Regionale Wandeldagen gebeurt jaarlijks op de 

Regionale Vergadering van het voorjaar. 
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6.2.3. Organisatie en afspraken 

• Een kandidaat-organisator van een Regionale Wandeldag sluit een overeenkomst met 

Wandelsport Vlaanderen vzw.  Het sjabloon van deze overeenkomst (waarin info staat over 

de ondersteuning die de club krijgt vanuit de federatie en wat verwacht wordt van de club 

inzake de organisatie van de Regionale Wandeldag) staat op het clubportaal.   

• De definitieve goedkeuring volgt pas na de ondertekening van het contract.  

• Kan de club de invulling van de voorwaarden niet ondertekenen noch garanderen, dan 

verliest de club het recht om de Regionale Wandeldag in het beoogde jaar te organiseren.  
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7. Clubkampioenschap 

7.1. Wat 
WSVL vzw organiseert jaarlijks een clubkampioenschap.  Het kampioenschap is gebaseerd op de 

uitslagen van de tochten van de clubs van Wandelsport Vlaanderen vzw.  

De telling begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van hetzelfde jaar. 

 

In het startjaar van het clubkampioenschap, op 1 januari 2022, worden de clubs ingedeeld per 

afdeling volgens het aantal leden op 30 september 2021.  

In elke afdeling komen er 25 clubs. We starten met 9 afdelingen waar er enkel in afdeling 9 meer 

clubs zitten. Van zodra afdeling 9 meer dan 44 clubs telt, wordt er een tiende afdeling gecreëerd en 

blijven er 25 clubs in afdeling 9.  Afdeling 1 is de hoogste afdeling.  

Indien er voor het startjaar 2022 twee of drie clubs op 30 september 2021 een gelijk aantal leden 

tellen en die samen op de grens liggen van een indeling tussen 2 afdelingen, dan gaat de club met het 

meest deelnemers in de uitslagen van de tochten van WSVL vzw tussen 1/1/2021 tot en met 

30/9/2021 (1 punt per deelnemer) starten in de hogere afdeling.  

 

7.2. Wie neemt deel 
Alle clubs aangesloten bij WSVL vzw die 50 leden tellen op 30/9, doen automatisch mee aan het 

clubkampioenschap van het volgende jaar en worden ingedeeld in een afdeling en opgenomen in de 

uitslagen van het clubkampioenschap.  Nieuwe clubs met aansluitingsdatum na 1/1/2022 en clubs 

die (voor het eerst) weer boven de 50 leden komen, starten in de laagste afdeling. 

Er zijn geen deelnamekosten voor de clubs aan het clubkampioenschap.  

 

7.3. Hoe punten verdienen 
Er wordt gewerkt met een differentiatie van punten die aan een tocht worden toegekend. Het is elk 

clublid afzonderlijk die punten aanbrengt voor de club. Er is geen individueel klassement. Voor een 

deelname per lid kunnen punten voor de club verdiend worden: 

• op een gewone tocht: 1 punt 

• op een ‘Bonustocht’:  2 punten 

• op een Regionale Wandeldag: 3 punten  

• op Vlaanderen Wandelt: 5 punten  

Er kunnen per dag punten ingebracht worden van meerdere tochten indien er telkens ingeschreven 

werd. 

Medewerkers van een club kunnen geen punten verdienen tijdens een tocht die door de club voor 

WSVL vzw wordt ingericht. 

 

7.4. Uitslag 
Op 31 december wordt het jaarklassement afgesloten.  

Per afdeling is er een uitslag.  

Uit elke afdeling stijgen de 3 eerste clubs naar de afdeling er net boven, behalve uiteraard voor 

afdeling 1. Er is een prijs voorzien voor minimaal de eerste per afdeling.  

Uit elke afdeling zakken de laatse 3 clubs naar de afdeling er net onder met uitzondering van de 

laagste afdeling.  
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8. Huldigingen Clubs 
• Clubs die vijf jaar bestaan (of een veelvoud ervan) kunnen een aandenken krijgen. De 

uitreiking ervan gebeurt op aanvraag van de club op de eigen viering of tijdens de 

nieuwjaarsvieringen.  

• Clubs die vijftig jaar bestaan hebben normaal recht op een Koninklijke titel.  De club dient dit 

zelf aan te vragen en/of met behulp van het administratief secretariaat van WSVL vzw. 

 


