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Woord van de voorzitter 
 

Beste Wapperaars, Beste vrienden, 

  

Het sportjaar 2020/2021 is door de pandemie 

een raar sportjaar geworden. 

Geen activiteiten, geen sport, financieel minder 

inkomsten, elkaar niet meer zien, tenzij via de 

digitale systemen. 

 

Niettemin hebben we iedereen in een nieuw kleedje gestoken: 

trainingspak, polo of T-shirts en rugzak. 

 

We hebben ook de bus aangepast met een elektrische lift. 

Dit heeft uiteraard zijn kostenplaatje, doch dankzij Sport 

Vlaanderen, G-Sport Vlaanderen en de Stad Antwerpen hebben we 

een gedeelte kunnen recupereren. 

 

Om tegemoet te komen aan onze leden die lidgeld hebben betaald, 

maar niet hebben kunnen sporten, hebben we de lidgelden voor 

het volgend seizoen aangepast. Je kunt hieronder verder lezen bij 

in deze nieuwsbrief. 

 

Wat we willen vragen aan alle leden is, zoveel mogelijk deelnemen 

aan de activiteiten die geld kunnen binnen brengen voor Wapper. 

En dit is nodig. 

 

Voor wat rest van het sportseizoen is het wachten op de 

voorwaarden om te kunnen sporten, die ons overgemaakt worden 

door onze federaties, na het overleg van de verschillende 

regeringen dinsdag 11/5/2021. 

Meer info over de Corona maatregelen vind je op onze 

website www.wapper.be. Deze info wordt regelmatig aangepast 

naar de op dat moment geldende regels en afspraken. 

 

http://www.wapper.be/


 

Indien de cijfers evolueren in de goede richting, kunnen we 

misschien vanaf 9 juni, met mondjesmaat en met inachtneming 

van de basisprincipes, terug alles opendoen inclusief ons cafetaria 

in het lokaal te Wommelgem. Let op dit is geen zekerheid. Neem 

contact met uw sportverantwoordelijke. 

 

Tot hiertoe zijn enkel buitensporten toegelaten, met een maximum 

aan deelnemers. De zwembaden zijn ook open, onder bepaalde 

voorwaarden. 

 

Om toch nog zoveel mogelijk te kunnen sporten, is het mogelijk, 

afhankelijk van sporttak en sport infrastructuur, tijdens de 

zomermaanden verder te sporten. 

 

Vergeet ook niet dat twee van onze leden, Peter en Joyce, de 

Belgische kleuren zullen verdedigen op de Paralympische spelen in 

Tokio. Meer info: www.paralympic.org 

 

Met sportieve groeten, 

  

Marc  

 

Lidgeld 2021 - 2022 
 

Het sportjaar 2019-2020 was niet verlopen zoals gepland. Vol 

goede moed begonnen we aan het seizoen 2020-2021. Al snel was 

Corona opnieuw een spelbreker. Eerst was het nog onder strenge 

regels en dan nog strengere regels om uiteindelijk te eindigen met 

het stilleggen van alle activiteiten. 

 

Dit alles heeft een grote weerslag op ons financieel beleid. 

Lidgelden zijn een belangrijk inkomsten voor sportclubs in het 

algemeen en dus ook voor ons. 

Wij danken dan ook iedereen die zijn lidgeld toch vernieuwd heeft 

ondanks de onzekere tijden. 

 

http://www.paralympic.org/


Voor het seizoen 2019-2020 hebben we voor alle betalende leden 

een voucher voorzien. Deze voucher is zeker nog geldig tot 31 

december 2022. Een definitieve einddatum voor deze vouchers zal 

later beslist worden afhankelijk van wat kan en mag in de 

toekomst. 

 

Ook voor het komend seizoen 2021-2022 willen we alle betalende 

leden belonen voor hen steun. Het bestuur heeft daarom beslist om 

ieder lid die dit seizoen zijn lidgeld betaald heeft en zijn 

lidmaatschap verlengt zal een korting krijgen op het te betalen 

lidgeld voor komen seizoen. 

De basis voor de lidgelden blijft ongewijzigd. 

• Sporter – 18 jaar:  55 € 

• Sporter + 18 jaar:  75 € 

• Steunend lid:         30 € 

Voor de leden die hun lidmaatschap van 2020-2021 vernieuwden 

gelden voor het seizoen 2021-2022: 

• Sporter – 18 jaar:    20 € 

• Sporter + 18 jaar:    30 € 

• Steunend lid:           30 € 

Leden zoals bv. trainers, coaches, tafelofficials, redders, dienen 

geen lidgeld te betalen maar kunnen uiteraard ook een steunend lid 

zijn om ons financieel een steuntje te geven. 

Leden die een sporter helpen (op training of op wedstrijd), die dus 

mee op de sportvloer aanwezig zijn, dienen ‘wel’ het lidgeld van 

steunend lid van  30 € te betalen en dit om verzekering technische 

redenen. 

De leden, die hun lidgeld voor 2020-2021 niet betaald hebben en 

die dus officieel geen lid meer zijn, kunnen uiteraard terug lid 

worden aan het normale basistarief van 55 € of 75 €. 

Als je niet goed weet tot welke categorie je behoort, neem dan 

contact op met je sporttakverantwoordelijke of met het 

secretariaat. 

 



 

De wijze van betaling is niet gewijzigd en gebeurt dus nog steeds 

via de sporttakverantwoordelijken. 

 

Steunende leden die niet verbonden zijn aan een sporttak, kunnen 

hun lidgeld rechtstreeks betalen op de rekening van Wapper vzw 

via overschrijving op onze KBC rekeningnummer: 

IBAN: BE38 7330 0938 4172 

BIC: KREDBEBB 

met vermelding "Lidgeld - Naam – 2021-2022"  

 

 

Digitale Quiz 2021 
 

 

Op 27/3/2021 vond onze eerste digitale quiz plaats. Slechts 10 

ploegen schreven in voor dit event maar hun prestaties waren 

zeker de moeite waard en voor mij waren dat de DDD = Dappere 

Digitale Durvers. Wel 25 personen hebben ingelogd om de quiz 

mee te volgen en na het woordje van de voorzitter gingen we van 

start. Er moest wel wat gepuzzeld worden want er waren gewone 

vragen, droedels, puzzels, vraagstukken en zelfs een rode draad 

voor jong en oud en er werd geweldig goed gequizd. De mooie 

PowerPoint presentatie, die opgemaakt is door Dirk Cossaer, 

loodste ons probleemloos door de vragen en antwoorden. 

Uiteindelijk werd na 2,5 uur de uitslag bekendgemaakt. Wapper 

Giants, de ploeg met Peter Genyn en zijn rugby- en 

atletiekmakkers was de grote winnaar met 71 punten. Zij krijgen 

een bak bier en gratis deelname aan onze quiz van 27 november 

2021. Quizmaster Lou en verbeteraar Eddy kijken tevreden terug 

op deze unieke en boeiende avond. Op naar de volgende digitale 

quiz…? 

De volledige uitslag vind je op onze WEBSITE 

  

 

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


 

Vertrouwenspersoon 
 

 

De vertrouwenspersonen of AanspreekPunt 

Integriteit (API) 

 

Wil je iets kwijt dat je tegen niemand kan vertellen, heb je iets 

gezien waarvan je vindt dat het niet door de beugel kan? Of heb je 

zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de club zoals 

verbale of fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel 

gedrag, conflicten, …? 

  

Dan kan je dit in de eerste plaats rechtstreeks aankaarten bij je 

coach, ploegverantwoordelijke en/of iemand van het bestuur of de 

jeugdcoördinator. 

  

Voel je je daar onzeker bij of vind je bij hen geen gehoor? 

Dan kan je steeds terecht bij de vertrouwenspersonen van onze 

club. Zij zullen in alle discretie en vertrouwen luisteren naar jouw 

verhaal of vraag, je melding verder behandelen en advies verlenen 

bij de mogelijke vervolgstappen. 

 

De Club-API neemt elke vraag of melding ernstig. 

  

De vertrouwenspersonen of Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen 

Wapper zijn: 

 

Stef Dehantschutter 

GSM: 0478/45 42 05 - e-mail: dehantschutter.stef@scarlet.be 

 

Ivo Martens 

GSM: 0476/60 57 09 - kris.ivo@skynet.be 

 

 

 

mailto:dehantschutter.stef@scarlet.be
mailto:kris.ivo@skynet.be


 

Steun ons financieel 
 

 

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

Ja dit kan !! 
 

VIA TROOPER 

VIA MAKRO 

 

Terug naar overzicht 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Je kan je inschrijven of profiel wijzigen of uitschrijven. 
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