
 
 

 

  

 

 

 

Beste Wapperaars, 

 

Dit zijn de onderwerpen 

1. Tokyo 2020 

2. Lidgeld 2021 - 2022 

3. Agenda 

4. Vertrouwenspersoon 

5. Steun ons financieel 

 

 

Tokyo 2020 
 

Beste Wapperaars, Beste vrienden, Beste supporters, Beste 

sympathisanten, 

  

https://mailchi.mp/363f7645d2db/trooper-in-het-corona-tijdperk-10431424?e=017cdfb52d#Voorzitter
https://mailchi.mp/363f7645d2db/trooper-in-het-corona-tijdperk-10431424?e=017cdfb52d#Lidgeld
https://mailchi.mp/363f7645d2db/trooper-in-het-corona-tijdperk-10431424?e=017cdfb52d#Agenda
https://mailchi.mp/363f7645d2db/trooper-in-het-corona-tijdperk-10431424?e=017cdfb52d#Vertrouwenspersoon
https://mailchi.mp/363f7645d2db/trooper-in-het-corona-tijdperk-10431424?e=017cdfb52d#Steun%20ons%20financieel


Na het verloren sportjaar 2020-2021 kijken we hoopvol naar het 

seizoen 2021-2022. Het kondigt zich alvast veelbelovend aan. 

 

Van 24 augustus tot 5 september zullen de Paralympische Spelen 

gehouden worden in Tokyo onder de naam "Tokyo 2020". 

 

Met trots kunnen we melden dat er 6 leden van Wapper 

hiernaartoe zullen gaan. Deze zijn: 

• Uiteraard onze 2 atleten Peter GENYN en Joyce LEFEVRE. 

Zij zullen deelnemen aan het atletiek nummer wheelen 

(rolstoelracen). 

Joyce start op zaterdag 28 augustus om 20u59 = 13u59 in 

België met de reeksen en op zondag 29 augustus om 10u21 

= 03u21 in België met de finale op de 100 m. Op zaterdag 4 

september om 09u42 = 02u42 in België komt zij nogmaals in 

actie op de 800 m. 

Peter zal deelnemen aan de 200 m en de 100 m op 

respectievelijk dinsdag 31 augustus om10u16 = 03u16 in 

België en vrijdag 3 september om 20u46 = 13u46 in België. 

• Kinesiste Veerle LAURENS. Zij zal de atleten de nodige 

verzorging geven opdat ze maximaal kunnen presteren. 

• Onze voorzitter Marc VERGAUWEN heeft de taak om de VIPS 

te ontvangen en België te vertegenwoordigen als Secretaris-

Generaal van BPC. 

• Onze bestuurder Stef DEHANTSCHUTTER is ter plaatse als 

pers- en communicatieverantwoordelijke. 

• Onze bestuurder Dirk COSSAER heeft een aanduiding 

gekregen als wedstrijdcommissaris voor het 

rolstoelbasketbal. 

We verwachten dat zij samen 3 medailles naar huis zullen brengen. 

Laat ons hopen en supporteren. 

Wij wensen onze 6 leden alle succes toe met hun taken en hopen 

dat ze gespaard zullen blijven van Corona. 

 

De Paralympische spelen zijn uiteraard te volgen op verschillende 

websites maar ook op VRT. Sporza zal dagelijks verslag uitbrengen. 



 

Ook op de website van BPC en onze website zal er uiteraard de 

nodige informatie te vinden zijn. 

 

Tokyo 2020 - Paralympic (IPC) - BPC - SPORZA 

De redactie  

 

Lidgeld 2021 - 2022 
 

Graag willen we jullie eraan herinneren om tijdig je lidgeld te 

betalen. 

 

Voor het seizoen 2021-2022 willen we alle leden die vorig seizoen 

lid zijn gebleven belonen voor hen steun. Het bestuur heeft daarom 

beslist om ieder lid die voor het seizoen 2020-2021 zijn lidgeld 

betaald heeft een korting te geven op het lidgeld voor 2021-2022. 

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 

https://olympics.com/tokyo-2020/en/paralympics/sports/athletics/
https://www.paralympic.org/
https://www.paralympic.be/nl
https://sporza.be/nl/tag/andere-sporten/paralympisch/


 

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" 

 

Alvast bedankt.  

 

 

Data voor je agenda 
 

Ook in het komende seizoen zitten we niet stil. Noteer alvast 

volgende activiteiten in je agenda. 

 

ZA 25/09/2021 - Opendeur Brieleke Wommelgem, demo 

rolstoelbasketbal. 

ZO 07/11/2021 - Tafeltennis Vlaams kampioenschap 

ZA 27/11/2021 - QUIZ in feestzaal Fort II 

WO 15/12/2021 - AV Wapper 

ZA+ZO 18+19/12/2021 - Boccia BK individueel 

ZA 05/02/2022 - Nieuwjaarsreceptie + viering 50 jaar Wapper 

ZA+ZO 12+13/02/2022 - Boccia VK individueel 

ZA+ZO 05+06/03/2022 - Boccia VK team&pair 

ZA 02/04/2022 - Avond van 150 - Paella eetfestijn 

ZA+ZO 23+24/04/2022 - Boccia BK individueel 



 

ZA+ZO 14+15/05/2022 - Boccia BK team&pair 

ZO 15/05/2022 - Zwemmen Belgisch kampioenschap 

ZO 26/06/2022 - Tafeltennis Belgisch kampioenschap 

 

Updates vind je terug op onze WEBSITE  

 

 

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: 

https://www.wapper.be/nieuws/save-dates-0


 

Ivo Martens 

GSM: 0476/60 57 09 

E-mail: kris.ivo@skynet.be 

 

  

Stef Dehantschutter 

GSM: 0478/45 42 05 

E-

mail: dehantschutter.stef@scarlet.be 

 

 

Steun ons financieel 
 

 

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

Ja dit kan !! 
 

VIA TROOPER 

VIA MAKRO 
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