De eerste keer : hoe werkt het ?
wandelboekje spaarkaart inschrijvingsformulier naametiket bonnen

Wandelboekje
Bij de door jezelf uitgekozen wandeling (!kijk en kies in onze agenda) ga je naar de stand van de inschrijvingen.
Je houdt je wandelboekje klaar en je betaalt je inschrijvingsgeld; eventueel ook voor een sticker.
Daar wordt bij iedere officiële wandeling een stempel op de betreffende plek in je wandelboekje geplaatst.
Voor iedere wandeling is er een ruimte voorzien in je wandelboekje om je eigen persoonlijke aantekeningen te
vermelden. Hier kan je eventueel je sticker plakken en specifieke dingen noteren die jij belangrijk vindt.

Spaarkaart
Tevens biedt jijzelf gelijktijdig ook de door ons verstrekte spaarkaart aan. Ook hier laat je een stempel op zetten.
Elke wandelclub weet hoe het systeem werkt.
Deze spaarkaart bevat 30 vakjes, elk vakje heeft een waarde van €0,25. De totale waarde van uw volle spaarkaart is
€7,50 en kan ingeruild worden voor: aanschaf clubkledij, busreizen (1 pp en uitzondering Oostenrijk) en deelname aan
het jaarlijkse ledenfeest (3 volle kaarten).
> lees meer hierover op onze website bij ‘spaarplan’

Naametiket
Na inschrijving krijg je van de organiserende club een dubbel *inschrijvingsformuliertje .
Hier dient je naametiket (in duplo) opgeplakt te worden.
Afhandeling inschrijvingsformuliertje :
1. Op het bovenste gedeelte plak je altijd jou naametiket. Dit gedeelte deponeer je in een daartoe bestemde box.
Dit wordt meestal goed aangegeven. Dit is tevens een bewijs van en voor je verzekering. Hiermee worden ook
statistieken samengesteld over het aantal deelnemers, per wandelclub, die op deze wandeling aanwezig zijn.
Het betreft alleen aantallen en geen persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens zijn louter bestemd voor de
verzekering.
2. Op het andere gedeelte van dit inschrijvingsformuliertje plak je een tweede naametiket, dit stuk van het
formuliertje bewaar je voor jezelf tijdens je wandeling en is je bewijs van en voor je verzekering, want je bent
hierdoor verzekerd bij de federatie van de Vrije Vlaamse Recreatiesporten.

Bonnen
Ga even rustig zitten. Iedere wandelclub maakt gebruik van een bonnensysteem.
Neem nu, uiteraard tegen betaling, je bonnen geniet even van een heerlijke soep, koffie, biertje, broodje, vlaai, of
watertje (consumptie is niet verplicht).
Als je al deze administratieve handelingen tot een goed einde hebt gebracht, kan je wandeling gaan starten.
In de omgeving van de buitendeur hangt meestal een beschrijving, kaart, parcours en controleplaats(en) van de
wandeling(en). Heel gemakkelijk .. je volgt nu de aangeduide pijlen van de wandeling van jou keuze.

Suc6 en geniet ervan .....
Deze wandeldag zal je een gelukkig gevoel gaan geven....

