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Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 
 

Beste vrienden, 

  

In naam van de Raad van Bestuur en 

mezelf, wil ik jullie allemaal het beste 

toewensen voor het nieuwe jaar 2021. 

Een goede gezondheid, veel liefde en veel 

sportplezier. 

 

Dat laatste hangt uiteraard af van de huidige en toekomstige situatie van dat 

vervelend virus, Covid19. 

 

2020 was een raar jaar, sporten, toch niet sporten, terug sporten en 

uiteindelijk weer niet sporten. 

 

https://mailchi.mp/f126d9e040c8/trooper-in-het-corona-tijdperk-8801752?e=017cdfb52d
https://wapper.us4.list-manage.com/subscribe?u=559860722ddaa66d5301e8336&id=2baee00ea1
https://wapper.us4.list-manage.com/profile?u=559860722ddaa66d5301e8336&id=2baee00ea1&e=017cdfb52d
https://wapper.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=559860722ddaa66d5301e8336&id=2baee00ea1&e=017cdfb52d&c=16e19e125e


Alle sportieve organisaties in 2020, op enkele uitzonderingen na, zijn 

afgelast. 

 

Ook alle activiteiten die Wapper heeft gepland naar aanleiding van haar 

50ste verjaardag, zijn afgelast. 

 

Wat zal de toekomst brengen? 

 

Ik hoop op positief nieuws zo snel mogelijk. 

 

We willen vanuit het bestuur jullie niet te veel datums doorgeven, dat we 

eventueel terug kunnen starten,  om dan uiteindelijk, misschien, jullie terug 

te moeten ontgoochelen, indien dit niet mogelijk zou blijken. 

 

Daarom zal Wapper strikt de richtlijnen volgen van de Federale en Vlaamse 

overheden, federaties (Parantee-Psylos, Sport Vlaanderen, Basketbal 

Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen, KAVVV) en gemeenten. 

 

Zodra deze versoepelingen aankondigen, zullen we niet nalaten jullie hiervan 

in kennis te stellen en de nodige beslissingen nemen. 

 

Toch enkele positieve elementen: 

• De aanvraag is vertrokken naar het Koninklijk Paleis, om bij de naam 

Wapper de titel KONINKLIJK te voegen. 

• De bus van Wapper heeft een nieuwe elektrische rolstoellift, wat het 

leven iets gemakkelijker maakt om onze rolstoelers in en uit de bus te 

krijgen. 

• De nieuwe kledij, voor de Wapper leden, is toegekomen en zal 

verdeeld worden door de sporttakverantwoordelijken bij de 

eerstvolgende toegelaten trainingen. Bij deze een grote dank aan Dirk 

en Eliane die dit in orde hebben gebracht. 

Vergeet niet dat er in augustus - september 2021 de uitgestelde 

Paralympische Spelen zullen doorgaan, waar Peter Genyn en Joyce Lefevre, 

met een hoogst waarschijnlijke zekerheid, de kleuren van België en Wapper 

zullen verdedigen. 

 



 

Mijn dank gaat ook uit naar onze sponsors die het mogelijk maken dat onze 

club kan werken. Mijn speciale dank aan Sport Vlaanderen en de Stad 

Antwerpen, die naast de normale subsidies, ook een bijkomende 

tegemoetkoming hebben verleend, aan de sportsector en dus ook Wapper, 

om de financiële gevolgen van Corona19 een beetje te temperen. 

  

Met sportieve groeten, 

Marc Vergauwen 

Voorzitter Wapper 

 

 

Steun ons financieel 
 

 

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

Ja dit kan !! 
 

VIA TROOPER 

VIA MAKRO 
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