
                     

 

INFOFICHE  voordelen lidmaatschap 
 

 LIDGELD . . .  krijg je waar voor je geld ??? 
LIDGELD bedraagt bij een eerste aansluiting 17,50 euro voor 1 persoon,  

      35 euro voor een gezin (kinderen jonger dan 18jaar inbegrepen).  

Inschrijvingen vanaf 15 augustus (Halfoogsttocht) overbruggen lopend en daarop volgend 
wandeljaar. (voorbeeld op 25/08/2022 inschrijven = lid voor rest 2022 EN volledig 2023!) 

Bij hernieuwing volgende jaren 2,50 euro resp. 5 euro korting ! 

De prijs omvat :   

- BOEK “Walking in Belgium” (winkelwaarde 17 euro) (één per gezin).  

- Verzekering (waarde ong. 13,00 euro per persoon!).  
   Bij een gezinsaansluiting vragen wij dan ook de kinderen die  NOOIT meewandelen eventueel 

   niet in te schrijven. Dit leidt tot onnodige en overbodige kosten voor de club.  

   Wij willen natuurlijk niemand uitsluiten en sporadische wandelaars zorgen dan ook best  

   verzekerd te zijn! 

LET WEL : BIJ WIJZIGINGEN CONTACTEER HET SECRETARIAAT  :  

   > gezinsuitbreiding, adreswijziging, . . .   

   > contactgegevens zoals telefoon, gsm  of E-mail. 

- informatietijdschrift van de LIGA “Walking Magazine” (abon. 4 boekjes kost 20 euro/jaar).  

- lidkaart en eerste wandelboekje waardoor vermindering op de inschrijvingsgelden  

   (vanaf 2022 min. WSVL-leden betalen 1,50 euro per wandeling tegenover niet-aangeslotenen 3,00 euro!,  

     kostprijs nieuw wandelboekje 1,50 euro). 

- U wandelt GRATIS op onze eigen organisaties = tot 4x1,50€ = 6,00€ per jaar ! 

- Ons CLUBBLAD (4x per jaar: FEB-MEI-AUG-NOV) op papier ! 

- verzorgd „bijna gratis‟ (20 euro) NIEUWJAARSFEEST (2de vrijdag 14/01/2022, 13/01/2023) : 

   aperitief met hapjes, warme maaltijd, enkele drankbonnen, democratische drankprijzen, tombola,   

   professionele DJ, …  

- 3 goedkope busreizen (bus, inschrijving wandeltocht, sticker, 1 gewone drank = 12,50 euro // 1x met ontbijt  

   inbegrepen = 15,00 euro) : In 2020 & 2021 niet mogelijk door Covid-19. Voor 2022 nog niet gekend  

   (afh. van corona-maatregelen). 

- heel wat ziekenfondsen betalen uw bijdrage geheel of gedeeltelijk terug. Info bij uw ziekenfonds  

   of op hun website ! U ontvangt automatisch een attest per betalend lid (gratis kinderen dus niet). 

               WAAROM NOG UITSTELLEN ?   

                WORDT VANDAAG NOG LID ! 

 Toch nog even over nadenken ?? Contacteer ons later via : 

 -> Voorzitter Anne Vereecke  0499/63.68.75. 
-> Secretaris Marc Masselis 0476/30.28.17  marcmasselis@hotmail.com  

 -> Website http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/  

 -> Facebook openbaar (iedereen) https://www.facebook.com/7mijlstappers/  

      & privé groep (enkel eigen leden) https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/ . 

mailto:marcmasselis@hotmail.com
http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/
https://www.facebook.com/7mijlstappers/
https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/

