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Infoblad Wapper oktober/november/december 2019  
 

Belangrijke sportprestatie  

Van 7 tot 15 november 2020 vonden de World Para Athletics Championships in Dubai 

(Verenigde Arabische Emiraten) plaats.  Peter Genyn is Wereldkampioen geworden op de 

200 meter rolstoelsprint in de klasse T51 en vicewereldkampioen op de 100 meter 

rolstoelsprint.   

Van harte proficiat aan Peter voor deze prachtige prestaties. 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

Nog steeds zijn er atleten die hun lidgeld niet betaald hebben.  Mogen wij aandringen 

opdat dit zo snel mogelijk geregeld wordt.  Indien er betalingsproblemen zijn kan  

hierover gepraat worden met je sporttakverantwoordelijke en kan er naar een oplossing 

gezocht worden. 

Hieronder nog een kleine reminder :   

Lidgeld +18 jarige :     75 € 

Lidgeld  -18 jarige :     55 € 

Lidgeld steunende leden/sympathisanten : 30 € 

Het lidgeld kan rechtstreeks betaald worden op de rekening van Wapper bij KBC, nummer 

BE38 7330 0938 4172 met vermelding van : naam + sporttak. 

 

Wetgeving VZW’s 

Wij zijn als vzw verplicht onze leden te informeren over de werking van Wapper.  Daarom 

vinden jullie in bijlage van dit infoblad volgende documenten : 

-Informatieblad Wapper VZW 

-gedragscode Wapper VZW 

 

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
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Deze documenten zijn enkel ter informatie.  Wij verwachten dat jullie deze documenten 

zullen doornemen, zodanig dat je op de hoogte bent.  

 

Vervolgens zal jullie nog een document portretrecht worden doorgestuurd. Dit moet 

ingevuld worden en terug bezorgd worden aan het secretariaat via mail : 

secretariaat@wapper.be ofwel opsturen naar : Paula Van Oudenrode, Peperstraat 3/2.2, 

2627 Schelle.   

Er zal worden nagekeken wie dit document reeds heeft ingevuld en heeft terug bezorgd 

aan het secretariaat.  Wij rekenen op jullie medewerking hieromtrent. 

 

Nieuwe rubriek 

Vanaf het volgende maandblad starten wij met een nieuwe rubriek in het maandblad.  

Telkens zal er een sporttak in de picture geplaatst worden.  We gaan dit alfabetisch doen 

en zullen dus starten met atletiek.  Ik kom sowieso de sporttak die in de picture komt 

bezoeken en zal dan enkele foto’s nemen.  Ook vraag ik op dat moment aan de 

sporttakverantwoordelijke om enkele woordjes te schrijven over zijn sporttak. 

 

Wij hopen op deze manier de sporttakken voor iedereen beter bekend te maken en hopen 

dat alle sporttakken ook eens de moeite zullen doen om de anderen te bezoeken. 

 

Ontspanningsweekend Blankenberge 

Het is weer zover!  Van 7 tot en met 9 februari 2019 organiseert Wapper het grote 

ontspanningsweekend in het Sportcentrum van Sport Vlaanderen, Koning Boudewijnlaan 

15 te 8370 Blankenberge.  Hieronder de uitnodiging van het ontspanningsteam :  

 

  

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
mailto:secretariaat@wapper.be
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“Om de eerste maanden van competitie, initiatie, lessenreeksen en nog van die ongelooflijk 

sportieve dingen, even van ons te laten afglijden, gaan we ons weeral eens goed 

ontspannen in onze vertrouwde omgeving: Blankenberge. Dit jaar is dat van 7/02/20 tot 

9/02/20.  

 

Er zal weer een zwemmoment en een sporthal moment zijn, waar we ons van de sportiefste 

kant kunnen tonen. Dit is volledig vrijblijvend en tegelijk het moment dat je eens een 

andere sport met iemand anders kan beleven.  

 

Inschrijven bij: Frederic Van Kerckhove, frederic_vk@yahoo.com. 

 

Kostprijs dit jaar is 45€ voor kinderen tot 12 jaar en 60 € voor iedereen boven de 12 jaar,    

alles inbegrepen, dit dien je te storten op de rekening van Wapper vzw, IBAN BE38 7330 

0938 4172, met mededeling: ‘Ontspanningsweekend 2020 + naam’. We worden verwacht 

vrijdag vanaf 16 u in het centrum “Sport Vlaanderen Blankenberge”, Koning Boudewijnlaan 

15/B, 8370 Blankenberge.  

 

Kamers, zwemcomplex en sporthal zijn aangepast, lakens, donsdekens e.d. moet je niet 

meenemen. Zorg voor de juiste zwemkledij, geen losse shorts. Er is ook een ‘bonte avond’ 

voorzien op zaterdag, voor de nieuwsgierigen, … nog even wachten aub. 

 

Het Ontspanningsteam, … omdat ontspannen belangrijk is!!! 

  

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
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Verslag van de quiz 2019  

Op zaterdag 16/11/2019 hebben 25 ploegen deelgenomen aan onze quiz en streden 

voor de eer en de eerste plaats. De quiz was dit jaar blijkbaar iets moeilijker maar toch 

zijn er geweldige resultaten geboekt. Net als vorig jaar was de ploeg van SCHRIJVERS & 

DENKERS de grote winnaar met 162 punten, proficiat!  

Wij danken al onze weetgierige en quizlustige deelnemers voor deze gezellige en 

geslaagde avond.  Ook danken wij jullie voor het kopen van onze snoepjes, de marsepein, 

truffels en speculaas om onze clubkas te spijzen.  

Wij richten ook een speciaal woordje van dank aan de vrijwilligers; Christophe, Anna, 

Danielle, Michel, Herman, Eddy, Danny, Bas, Nick, Ben, en Karin die van deze avond een 

succes maakten. Ook danken wij onze juryleden; Paula, Marc, Eliane, Frederic en Lou en 

natuurlijk onze presentator Dirk. 

Volgend jaar bestaat onze club, Wapper vzw, 50 jaar en dan zouden wij jullie graag 

opnieuw  willen verwelkomen voor een gezellig avondje quizzen. 

De datum is vastgelegd op 28 november 2020, eveneens in de feestzaal van Fort II te 

Wommelgem. Noteer het alvast in uw agenda! Tot dan! 

Warme oproep aan de verschillende sporttakken. 

Mag ik aan alle sporttakken vragen dat indien zij evenementen toernooien en wedstrijden 

organiseren, dit steeds te laten weten aan het secretariaat, zodanig dat dit in het infoblad 

kan opgenomen worden en op de website kan geplaatst worden. 

  

http://www.wapper.be/
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Artikels voor het infoblad 

Zoals steeds doen wij langs deze weg ook nog een dringende oproep aan alle 

sporttakken om artikels te bezorgen voor ons infoblad. 

Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan : secretariaat@wapper.be 

 

Datums om te onthouden 

Noteer alvast volgende activiteiten met stip in jullie agenda zodanig dat we kunnen 

rekenen op grote aanwezigheden van onze leden : 

 

Algemene Vergadering    18 december 2019 

Lokaal gesloten :     20 en 27 december 2019 

2e frietjesavond :    3 januari 2020 

Nieuwjaarsreceptie :    24 januari 2020 

Spaghetti – avond van de 150 :  4 april 2020 

Lokaal gesloten :    10 en 17 april 2020 

3e frietjesavond.    24 april 2020 

Seizoensafsluiter :    26 juni 2020  

 

   

Meerdere info kan je steeds vinden op de website van Wapper :  www.wapper.be   

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
mailto:secretariaat@wapper.be
http://www.wapper.be/

