
 

Beste Wapperaars, 

 

Dit zijn de onderwerpen 

1. Tokyo 2020 

2. Marsepein- en Chocoladeverkoop 

3. Quiz 2021 

4. Lidgeld 2021 - 2022 

5. Agenda 

6. 50 jaar Wapper 

7. Vertrouwenspersoon 

 

TOKYO 2020 

Beste Wapperaars, Beste vrienden, Beste supporters, Beste 

sympathisanten, 

  

Tokyo 2020 was de succesvolste editie van deze eeuw voor België. 4 

keer goud, 3 keer zilver en 8 keer brons brachten ze mee uit Japan. 

Voor Wapper behaalde Peter een gouden en een zilveren plak. Joyce 

heeft een pracht van een prestatie neergezet. PROFICIAT PETER EN 

JOYCE. 

Lees er alles over op onze 

website https://www.wapper.be/paralympics-2021 

https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Voorzitter
https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Marsepein
https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Quiz
https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Lidgeld
https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Agenda
https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#50jaar
https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Vertrouwenspersoon
https://www.wapper.be/paralympics-2021


Marsepein- en Chocoladeverkoop 

 

Ondanks Corona en de zeer strenge regels inzake contacten is het ons 

toch gelukt om alle Wapperleden samen te brengen voor een 

groepsfoto. Met dank aan de Belgische ambassadeur te Tokio. 

 

 

  

Beste leden en sympathisanten, we zijn er weer met onze najaar 

verkoop. 

Dit jaar verkopen we marsepein, zoals gewoonlijk de superlekkere 

50/50 marsepein aan 5€, alsook artisanale pralines in 

geschenkverpakking aan 10€. De sets van 10 wenskaarten zijn er 

zoals vorige keer ook nog en ook aan 5€. 

Bestellingen kunnen worden geplaatst in ons lokaal of aan 

cafetaria@wapper.be . 

Deze lekkernijen zijn reeds beschikbaar en dit tot 10/12/2021. 

Formulieren vind je hier bijgevoegd. 

 

https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Marsepein


 

Dank aan allen voor jullie bijdrage . 

 

Quiz 2021 

Beste vrienden, beste quizliefhebbers, 

Vorig jaar moesten we noodgedwongen onze Wapperquiz digitaal 

presenteren maar dit jaar gaan we terug live in de feestzaal van ons 

favoriete fort en deze zal plaatsvinden op 

zaterdag 27/11/2021 

Fort-II-straat, 2160 Wommelgem. 

Aanvang van de quiz is om 20u15, deuren om 19u30. 

Wel moeten we u verzoeken uw Covid-safe pas te tonen. 

 

Deelnemen kan met maximum 6 personen en kost 25€ per ploeg. Om 

in te schrijven mail je naar quiz@wapper.be, of bel je naar 

0476/71.58.33. 

 

Graag hadden wij van u bij inschrijving volgende gegevens: 

• Naam van de quizploeg, 

• Naam van de verantwoordelijke van de ploeg, 

• e-mail en telefoonnummer. 

Betalen doe je op de dag zelf bij de inkom. 

Vertel het gerust verder aan vrienden en familie en nodig hen uit om 

https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Quiz


ook eens aanwezig te zijn op deze gezellige avond en deel te nemen 

aan onze quiz. 

 

Lidgeld 2021 - 2022 

Graag willen we jullie eraan herinneren om tijdig je lidgeld te 

betalen. 

Wie niet tijdig zijn lidgeld betaald heeft mag niet langer komen 

trainen of wedstrijden meespelen omdat men niet langer 

verzekerd is. Betaal dus tijdig zodat de sporttakverantwoordelijke 

je niet moet weigeren op trainingen. 

 

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://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#Lidgeld


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. 

Agenda 

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

volgende activiteiten in je agenda. 

 

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 

 

  



50 jaar Wapper 

Zoals velen al weten bestaan we 50 jaar. Op 6 oktober 1970 

werd onze club officiële gesticht. 6 oktober 2021 was dus onze 

50ste verjaardag. 

 

Dit kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan en daarom gaan we 

dit vieren op 5 februari 2022. 

 

Het is onze bedoeling om, samen met zoveel mogelijk oud-leden 

en huidige leden, deze verjaardag te vieren. 

Reserveer alvast in jullie agenda de namiddag van 5 februari 

2022. 

Het feest zal plaatsvinden in het Sint-Anneke Centrum, 

Hanegraefstraat 5 - Antwerpen, Linkeroever. 

 

Graag zouden we een beroep willen doen op jullie medewerking. 

Kennen jullie nog oud-leden waarvan jullie contactgegevens 

hebben? Deze zouden wij dan zeer graag hebben zodat we ze 

kunnen uitnodigen op ons feest. 

Deze gegevens mogen jullie sturen naar 50jaar@wapper.be. 

Je mag uiteraard ook dit e-mail aan hen bezorgen. 

We danken jullie alvast voor jullie gewaardeerde medewerking.  

 

https://mailchi.mp/d85f5676473d/trooper-in-het-corona-tijdperk-10685796?e=5f0b347068#50jaar
mailto:50jaar@wapper.be


 

De vertrouwenspersonen of Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen 

Wapper zijn: 

 

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 

 

 

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. 
 

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

