
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Wapperaars, 
 

Hieronder vind je onze nieuwsbrief "nieuwe stijl". We zullen proberen om 
regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen. Iedereen die iets wenst te 

melden kan zijn boodschap aan de sporttakverantwoordelijke of iemand 
van het bestuur bezorgen, en hopelijk wordt het dan, na goedkeuring, in 

de volgende nieuwsbrief opgenomen. 

 
Dit zijn de onderwerpen  

1. Woord van de voorzitter 

2. Lidgeld 2020 - 2021 
3. Heropstart sporten 

4. Quiz 2020 

5. Steun ons financieel 

 

 

Woord van de voorzitter 

 

Beste Wapperaars, 

  
We leven in rare tijden, maar laat ons hopen dat we spoedig het 

einde van deze Corona tunnel zien. 
  

Wapper is sinds 18 maart in Lock down maar nu kunnen we terug 
opstarten, met de nodige maatregelen, die de sporttak 

verantwoordelijken zullen meedelen. 

  

https://mailchi.mp/35ea77b26093/trooper-in-het-corona-tijdperk-8658476?e=5f0b347068#Voorzitter
https://mailchi.mp/35ea77b26093/trooper-in-het-corona-tijdperk-8658476?e=5f0b347068#Lidgeld 2020 - 2021
https://mailchi.mp/35ea77b26093/trooper-in-het-corona-tijdperk-8658476?e=5f0b347068#Heropstart sporten
https://mailchi.mp/35ea77b26093/trooper-in-het-corona-tijdperk-8658476?e=5f0b347068#Quiz
https://mailchi.mp/35ea77b26093/trooper-in-het-corona-tijdperk-8658476?e=5f0b347068#Steun ons financieel


 

In deze periode hebben we toch wel een belangrijke verandering in 

het bestuur moeten doorvoeren. 
  

Paula Van Oudenrode heeft gekozen voor een omwenteling in haar 
leven, vertrek naar de Belgische kust, en heeft spijtig genoeg haar 

ontslag moeten geven als secretaris van Wapper. Graag willen we 
haar bedanken voor de vele jaren dat zij secretaris was van Wapper, 

maar zij blijft wel lid en zal nog steeds, als het kan, Wapper helpen en 
ondersteunen. 

  

Ik wil jullie de nieuwe secretaris van Wapper voorstellen, Dirk 
Cossaer. 

Hij is reeds lid van Wapper, van in het begin, heeft veel sporten 
gedaan, maar voornamelijk rolstoelbasket, en is ook met de jaren 

doorgegroeid naar verschillende functies binnen de Internationale 
Rolstoelbasket federatie. Tevens is hij ook bestuurder van Parantee-

Psylos en zeer recentelijk bestuurder van G-Sport Vlaanderen. 
Dus met andere woorden, iemand die het klappen van de zweep kent. 

We danken Dirk dat hij deze boeiende, arbeidsintensieve functie op 
zich wil nemen. 

  
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Wapper is nu: Dirk, 

Fred en Marc 
  

Ik wens jullie veel leesgenot en een sportieve zomer. 

  
Sportieve groeten, 

  
Marc 

  

  



 

Lidgeld 2020 - 2021 

 

 

Omwille van de coronacrisis is het sportjaar iets anders verlopen dan 
we ons hadden voorgesteld. We hopen dat we in september met een 

nieuw seizoen kunnen starten en we terug de sportieve toer kunnen 
opgaan. Een nieuw seizoen brengt eveneens enige kosten met zich 

mee. 
Dit jaar blijft het lidgeld ongewijzigd. 

  
€ 75,00 voor sporters + 18 jaar 

€ 55,00 voor sporters – 18  jaar 
€ 30,00 voor helpers, begeleiders, sympathisanten (indien je mee 

sport, betaal je eveneens € 75,00 en op deze manier ben je ook 
hiervoor verzekerd). 

  

Daarom zouden we je willen vragen om het lidgeld te storten op het 
rekeningnummer van je  sporttakverantwoordelijke met vermelding 

van LIDGELD + NAAM + 2020-2021. Graag storten voor 15 
september 2020. 

  
Omdat we vorig seizoen niet volledig hebben kunnen afwerken willen 

we jullie een compensatie geven. Elk lid, dat zijn bijdrage voor het 
komend seizoen betaalt, krijgt een Wapper-Corona-Voucher van 15, 

11 of 6 euro, afhankelijk van het betaald bedrag. Deze kan je 
gebruiken bij elke activiteit die Wapper vzw organiseert. (Niet geldig 

voor betaling van het lidgeld) 
  

Bv: Je gaat mee op Ontspanningsweekend of je komt naar de 
Spaghetti-avond dan kan je, je Wapper-Corona-Voucher afgeven en 

wordt de waarde ervan in mindering gebracht. 

 
Omdat het komend sportjaar een feestjaar wordt en omdat we 50 

jaar bestaan, wordt er ook een nieuw trainingspak voorzien. Hierover 
zal je later meer vernemen. 

 
Sympathisanten die niet verbonden zijn aan een sporttak, kunnen 

hun lidgeld rechtstreeks betalen op de rekening van Wapper vzw via 
overschrijving op het rekeningnummer van KBC: 

IBAN: BE38 7330 0938 4172 
BIC: KREDBEBB  

met vermelding "LIDGELD + NAAM + 2020-2021"  

  



 

 

Heropstart sporten 

 

 

Sporten, zowel in open lucht als indoor is weer toegelaten. 
 

De voetballers kunnen weer gaan  trainen op de velden van K. 
Ternesse VV op kunstgras op zaterdag van 10u30 tot 12 uur. De 

terreinen liggen in de Brieleke 14 te Wommelgem. 
 

Wie mee wil doen met de trainingen neemt best eerst contact op met 
Frank Van Aert via voetbal@wapper.be of telefonisch 0475 89 26 31. 

 
Ook de atletiekers kunnen weer aan de slag. Onze topsporters zijn al 

een tijdje terug bezig. De wheelers kunnen terecht in Brasschaat. Ook 
hier best even overleggen met de sporttakverantwoordelijke Stefan 

Van Camp via stefanschoten@gmail.com of telefonisch 0495 75 85 

56. 
 

Ook de andere sporters kijken geduldig uit naar het moment dat ze 
terug kunnen trainen, terug met en bal kunnen spelen of er tegen 

slagen. Je zal verwittigd worden door je sporttakverantwoordelijke of 
je trainer zodra jouw sport terug kan beoefend worden. Hij zal je ook 

meedelen welke regels we tijdens het sporten nog dienen te volgen. 
 

Heb je nog vragen aarzel dan niet om je sporttakverantwoordelijke of 
iemand van het bestuur te contacteren. 

 
We verwachten van iedereen dat zij zich zullen houden aan alle 

opgelegde regels inzake hygiëne, gezichtsmaskers, sociale afstand en 
alle andere regels zoals bepaald door de nationale veiligheidsraad. 

 

  

mailto:voetbal@wapper.be
https://www.wapper.be/contact/alle-sporttakverantwoordelijken-op-een-rijtje
https://www.wapper.be/contact/alle-sporttakverantwoordelijken-op-een-rijtje
https://www.wapper.be/contact/het-bestuur


 

Quiz 2020 

 

 

Save the date voor de quiz 2020 

 
Beste quizliefhebbers, beste Wappervrienden, 
In 2020 bestaat Wapper 50 jaar. Wat een toeval dat dit net moet 

samenvallen met een van de meest ingrijpende periodes van de 
laatste jaren. Eigenlijk wilden wij van onze quiz in 2020 een speciale 

jubileumversie maken en dat zijn we nog steeds van plan. 
Maar omdat we nu in lockdown zitten en alle evenementen zijn 

afgelast, vermoeden wij dat vele activiteiten zullen worden verplaatst 
naar het najaar. En net in het najaar vindt, naar gewoonte, onze quiz 

plaats. Daarom willen wij jullie nu al uitnodigen om onze datum in uw 
agenda te plaatsen, dus noteer:  

WAPPER QUIZ OP ZATERDAG 28/11/2020! 

Het enige wat nog kan gebeuren is dat er een tweede golf van 

coronabesmettingen zou doordringen in het najaar en dat we onze 
quiz alsnog naar volgend voorjaar moeten verhuizen. Mocht het zo 

zijn, dan zullen jullie zeker op voorhand verwittigd worden. 
Sowieso volgt nog een uitnodiging met alle details en 

inschrijvingsmodaliteiten om deel te nemen. 
Wij hopen jullie allen te kunnen verwelkomen op onze quiz en dit 

vooral in goede gezondheid en blije gezindheid. 
 
Lees er alles over op https://www.wapper.be/home-wat-er-leeft-onze-club/quiz. 

En over ons jubileum op https://www.wapper.be/50-jaar-wapper. 

 

https://www.wapper.be/home-wat-er-leeft-onze-club/quiz
https://www.wapper.be/50-jaar-wapper


 

Steun ons financieel 

 

 

Wapper financieel steunen zonder zelf geld te geven. Kan dit ?!!! 

Ja dit kan !! 

 

VIA TROOPER VIA MAKRO 

 

Als je online een aankoop wenst te 

doen kan je dit doen via onze 

TROOPER pagina. Als je wil 

vermijden dat je dit vergeet kan 

je een Trooper robot installeren. 

Dit "Botje" zal je helpen door bij 

de websites die deelnemen aan 

Trooper dit bewegende logo te 

plaatsen. 

 

Het werkt voorlopig enkel met 

Google Chrome of Firefox.  

Als je een MAKRO kaart hebt en 

je gaat shoppen bij MAKRO dan 

kan je ons ook steunen. Voor je 

gaat winkelen moet je je MAKRO 

klantenkaart koppelen aan 

WAPPER vzw. 

Ga hiervoor naar "Leuk Steuntje" 

en registreer via "Ga verder als 

sympathisant" en klik op "Welke 

vereniging steun je". Tik 

WAPPER in en je vindt ons. 

Registreer je en Wapper zal je 

eeuwig en 3 dagen dankbaar 

zijn. 
 

  

 

https://www.trooper.be/wapper
https://www.trooper.be/trooperbot
https://www.leuksteuntje.be/
https://www.trooper.be/wapper

