De Kwartels vzw
Aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw onder nr. 3143
Lid van de Asseneedse Sportraad
Beste wandelaar,
Het bestuur en de leden van De Kwartels vzw danken u van harte voor uw aanwezigheid op onze wandeling.
Wij hopen dat u een mooie, ontspannende dag hebt gehad.
Waarschijnlijk bent u niet bewust van de voordelen die het lidmaatschap bij onze wandelclub biedt. De
wandelsport wordt het hele jaar door beoefend. Daarbij is ieder lid vrij te bepalen aan welke tocht hij of zij
deelneemt. De afstanden en het tempo wordt eveneens naar eigen goeddunken gekozen. Zowel de recreatieve
als de sportieve wandelaar komt bij ons aan zijn trekken. Het wandelen kan zowel individueel als in groep
gebeuren, rekening houdend met de starttijden van de wandeling. Alle afstanden zijn aangeduid met speciale
pijltjes. Op regelmatige afstand is er een rustpost voorzien, waar je aan democratische prijzen van een drankje
of een hapje kan genieten. Ongeacht welke afstand je ook kiest, je komt steeds op het einde terug in de
startplaats.
Iedere inschrijfkaart bestaat uit 2 delen, namelijk een bovenste inschrijfstrook en een onderste controlestrook.
Beide stroken dienen volledig ingevuld te worden. De inschrijfstrook deponeer je in een bus aan de uitgang van
de startzaal, de controlestrook neem je mee tijdens de wandeling. Op iedere rustpost laat je deze
controlestrook afstempelen.
Voordelen voor onze leden

Een gratis Walking in Belgium (winkelprijs: € 17), ongeacht hoeveel je wandelt op jaarbasis.

Gratis wandelboekjes.

Gratis kilometerbadges.

Gratis naamklevers om op de inschrijf- en controlekaart te kleven.

Gratis een tweemaandelijks clubblad “De Kwartelbode”.

Als wandelaar ben je automatisch verzekerd tijdens de wandeling, maar als lid van een club ben je
uitgebreider verzekerd.

Wij organiseren jaarlijks zelf wandelingen en plannen busuitstappen naar een wandeling en dit aan een
democratische prijs van € 10 per persoon. Ook wordt er een weekendreis naar het buitenland ingericht tegen
een zeer democratische prijs.

Gratis magazine “Walking Magazine”, uitgegeven door Wandelsport Vlaanderen vzw.

Wat kost dit? Als 1ste lid (Hoofdlid) van een gezin betaal je een jaarlijkse bijdrage van € 16,00, vanaf
elk ander lid (Bijlid) van het gezin betaal je slechts € 10,00.

Bij vertoon van je lidkaart op elke wandeling krijg je een minimale korting van € 0,40.

Als lid van de Kwartels noteer je steeds “De Kwartels” als club en “3143” als clubnummer op de
inschrijfstrook. Door gebruik te maken van de gratis naamklevers is dit niet nodig. Alle gegevens zijn dan
automatisch correct ingevuld.

Meer inlichtingen kan je bekomen bij de bestuursleden of via email naar info@dekwartels.be
of bezoek eens onze website: www.dekwartels.be.
Ja, wij willen ook lid worden van De Kwartels,
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PS. Gelieve alle gegevens in te vullen, deze blijven beschermd.
 Ik betaal contant.

 Ik schrijf het lidgeld over op rekeningnummer

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE03 4458 5993 6184

Zelzatestraat 8 – 9960 Zelzate

t.n.v. De Kwartels vzw
met vermelding “lidgeld en na(a)m(en)”.

