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Infoblad Wapper Augustus/september 2018 
 

Algemeen nieuws 

 

Het nieuwe sportseizoen staat weer voor de deur.  Dit wil zeggen dat er opnieuw lidgeld 

dient betaald te worden.   De raad van Bestuur van VZW Wapper heeft beslist het lidgeld 

niet te verhogen, alles blijft zoals het was : 

 

Sportende leden +18jaar betalen 75 € 

Sportende leden -18jaar betalen 55 € 

Sympathisanten betalen 30 €. 

 

De sportende leden regelen dit via hun sporttakverantwoordelijke, de andere leden 

kunnen het lidgeld betalen op de rekening van Wapper bij de KBC op het nummer : 

BE38 7330 0938 4172 met vermelding : lidgeld 2018/2019 – naam - sporttak 

 

Datums om te onthouden 

29 september 2018 : Clubkampioenschap Boccia (lokaal Wapper) 

24 november 2018 :  Quiz Wapper VZW 

8 december 2018 :  Feeth and wheels Boccia (lokaal Wapper) 

21 december 2018 :  Eerste frietjesavond  

12 januari 2019 :   Boccia Wapper Open (lokaal Wapper) 

30 maart 2019 :   Avond van de 150 

5 april 2019 :   Tweede frietjesavond  

12 mei 2019 :   Paraswimming/BK zwemmen in Zwembad Wezenberg 

8 mei 2019 :   Clubkampioenschap Tafeltennis (lokaal Wapper) 

15 juni 2019 :   Slottornooi Boccia (lokaal Wapper) 

http://www.wapper.be/
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21juni 2019 :  Derde frietjesavond 

28 juni 2019 :   Om het sportseizoen mooi en gezellig af te sluiten is er naar 

jaarlijkse traditie de Wapper BBQ.  

   

U kan ook steeds onze website : www.wapper.be  raadplegen waarop al onze activiteiten  

vermeld worden. 

 

Sportieve meldingen 

 

Atletiek 

2x GOUD en 2x BRONS voor onze para-atleten 

Op de Europese Kampioenschappen Para-atletiek in Berlijn behaalde onze topatleet Peter 

Genyn tot twee maal toe een gouden medaille op de 100m en de 200m rolstoelsprint.  

Dikke proficiat aan Peter. 

 

Ook Joyce Lefevre heeft een prachtige prestatie neergezet, zij behaalde 2x brons op de 

100m rolstoelsprint en op de 800m. 

Eveneens dikke proficiat aan Joyce. 

Voor meer detail kan u steeds terecht op onze website : www.Wapper.be 

 

Wenst u meer info over onze verschillende sporttakken, trainingen, wedstrijden e.d. 

raadpleeg dan onze website : www.wapper.be 
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Nieuws uit het dagelijks bestuur 

 

Jullie zullen al wel vernomen hebben via de media dat er een nieuwe wetgeving is voor 

het werken met vrijwilligers.  Ook is er een nieuwe privacywetgeving (GDPR) die aan de 

sportclubs bepaalde regels oplegt. 

Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving zullen jullie allen, de sporters via hun 

sporttakverantwoordelijke, de andere leden gewoon per post, een verplichte 

informatienota en gedragscode van Wapper VZW ontvangen.   

 

Artikels voor het infoblad 

 

Wij doen langs deze weg ook nog een dringende oproep aan alle sporttakken om door te 

geven wanneer er wedstrijden zijn, alsook de uitslagen van wedstrijden door te geven, 

zodanig dat iedereen op de hoogte blijft  van de werking van de verschillende 

sporttakken en wij steeds een goed gevuld infoblad hebben en al onze leden op de 

hoogte blijven van alles wat er gaande is bij Wapper !   

Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan : secretariaat@wapper.be 
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