
 

TER INFO WTC KAPELLEN JANUARI 2021 

Aan alle leden van WTC Kapellen, 

Beste leden, 

 

Allereerst de beste wensen voor 2021! Dat  het beter mag zijn dan 2020 en dat al jullie verlangens en 

wensen mogen uitkomen. 

 

1. Inleiding 

Gezien de huidige situatie door Covid-19 en de geldende regels rond Corona kon helaas de jaarlijkse 

algemene vergadering (die voorzien was op zondag 3 januari 2021) niet plaatsvinden. Toch vinden 

wij, als bestuur van WTC Kapellen, dat we jullie een stand van zaken dienen over te maken in deze 

bijzondere tijden. Wanneer de algemene vergadering kan plaatsvinden, is op heden niet duidelijk. 

We zullen deze later inplannen, zodra de omstandigheden het toelaten (eventueel in aangepast 

vorm). Dit document kan dan gebruikt worden als leidraad. 

 

Suggesties, aanvullingen, opmerkingen, … aarzel niet deze alvast door te geven.  

 

Onze club zal in 2021 47 individuele leden tellen (inclusief de aparte vrouwendelegatie) wat zo goed 

als een status quo is ten opzichte van vorig jaar. Drie leden hebben hun lidmaatschap (nog) niet 

verlengd, anderzijds mogen we twee nieuwe leden verwelkomen. Hopelijk kunnen we snel 

kennismaken tijdens onze clubactiviteiten. 

In bijlage kunnen jullie de aangepaste ledenlijst voor 2021 terug vinden. 

 

 

2. Bestuur 2021 

Gedurende het werkjaar 2020 hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld om toe te treden tot 

het bestuur van WTC Kapellen. 

Ivan had reeds aangegeven op de algemene vergadering van januari 2020 dat hij eind 2020 zijn 

mandaat ging neerleggen. Er werden verschillende oproepen gelanceerd naar de leden voor 

vervanging van Ivan binnen het bestuur. 

Noël heeft zich kandidaat gesteld om de functie van Ivan over te nemen, alvast zeker voor één jaar. 

 

Het bestuur voor 2021 is als volgt samengesteld: 

- Voorzitter (secretaris)    Thor Van Bouwel 

- Penningmeester    Noël Dhaeyere 

- Materiaal & coördinator MTB-tocht  Hugo Giebens 

- Coördinator activiteiten (secretaris)  Walter Linders 

 

Gezien de huidige situatie en het niet kunnen plaatsvinden van een fysieke algemene vergadering zal 

het bestuur “ad interim”  werken om de continuïteit van de club te waarborgen. Zodra het kan / mag 

zal er een goedkeuring  gevraagd worden aan de leden van dit bestuur voor 2021. Eventuele 

bezwaren van deze werkwijze kunnen uiteraard kenbaar gemaakt worden aan een bestuurslid. 

 



 

Om de continuïteit in de toekomst te verzekeren doen we nogmaals een oproep tot de leden die zich 

eventueel geroepen voelen om toe te treden tot het bestuur. Ze mogen zich steeds melden bij een 

bestuurslid. 

 

 

3. Financiële situatie  

Gezien de zéér beperkte inkomsten dit jaar omwille van de annulatie van o.a. UZA  MTB wedstrijd 

(mei ’20) en onze eigen MTB – tocht (oktober ’20), blijven we een financiële gezonde club. Mede 

doordat er ook een aantal clubactiviteiten niet mochten / konden doorgaan (een aantal sterritten, 

teerfeest, …) en toch ook door de financiële bijdrage van twee trouwe sponsors (P. Geeraerts en Paul 

Van Helvert), waarvoor hartelijke dank. 

Toch zal het jaar 2020 ongetwijfeld nog zijn financiële sporen nalaten in ons werkingsjaar 2021. 

De boekhouding van 2019 werd nagekeken door Karel Loopmans en hij heeft zijn opmerkingen 

kenbaar gemaakt bij het bestuur. Ivan heeft dit verduidelijkt en bijkomende info naar Karel toe 

gecommuniceerd. 

 

We citeren uit de mail van Karel: 

In de eerste plaats proficiat met de 2019 boekhouding/kasverslag van WTC Kapellen. Het is een zeer 

overzichtelijk en verzorgd document, logisch en gemakkelijk om iets op te zoeken. Knap werk! 

Ik vind geen speciale anomalieën in de boekhouding van WTC Kapellen, enkel vaststellingen en 

opmerkingen. Ik heb ook enkele topics zoals sponsoring, kledij, mtb ed. uitgevlooid en vrijblijvend mijn 

visie gegeven. 

 

Onze boekhouding van 2020 zal nagekeken worden door Ekke. Waarvoor dank. 

 

Op de algemene vergadering zullen we dan ook de goedkeuring vragen voor het kasverslag van 2019 

en zullen we het saldo van de club vermelden. 

 

4. Programma 2021 

In bijlage kunnen jullie ons jaarprogramma voor 2021 terug vinden. Uiteraard zal alles afhangen van 

de Coronarichtlijnen. We hopen alvast dat we snel onze activiteiten kunnen heropstarten. 

Suggesties voor het programma van 2022 mogen zeker en vast tijdig worden doorgegeven aan het 

bestuur. 

 

5. Kledij 

De eventuele vernieuwing van de clubkledij staat on hold gezien de omstandigheden door Corona 

(minder inkomsten, invloed sponsors, …), ook al lopen principieel de sponsorovereenkomsten eind 

2021 af.  Tot nader order blijven we de huidige clubkledij behouden tot er meer duidelijkheid en 

zekerheid is. 

 

De Club (Hugo) zal een bestelronde organiseren in de maand januari (bestelbon in bijlage, afronding 

bestellingen zondag 31 januari 2021) voor clubkledij, er kan dus op eigen kosten kledij besteld 

worden (te betalen bij bestelling!). De club prijzen werden aangepast ifv de aankoopprijzen bij onze 

leverancier. (zie bestelbon en voorlopig inwendige orde WTC Kapellen). 



 

 

Kledij op stock kan gedurende het jaar aangekocht worden bij Hugo. Artikelen die niet in stock zijn, 

proberen we te groepen om de leveringskosten te beperken (te bespreken met Hugo ifv de 

besteltermijn en leveringstermijn)  

 

Dankzij de (financiële) inspanningen van enkele trouwe sponsors, nl. P. Geeraerts, EasyFit Kapellen 

en BikeAholic kunnen we jullie (de actieve leden met min. 10 aanwezigheden in 2020) toch van een 

attentie voorzien. Deze zullen verdeeld worden zodra deze ons zijn toegekomen. 

De attentie bestaat uit  een morphing sjaaltje bedrukt met het WTC Kapellen logo en een paar 

wintersokken. Geniet ervan! 

 

6. MTB-tocht eigen organisatie zondag 17 oktober 2021 

De 26e editie van onze MTB-tocht in 2020 werd in samenspraak met jullie en met de gemeente 

geannuleerd. De omstandigheden lieten het ons niet toe deze te organiseren. 

Hoopvol kijken we uit naar 26de editie op zondag 17 oktober 2021. De eerste aanvragen zijn 

vertrokken, toch zal het een bijzondere editie worden, waarschijnlijk met nieuwe richtlijnen en 

omstandigheden (Coronarichtlijnen, richtlijnen MTB grenspark, nieuwe milieu richtlijnen, …). 

Noteren jullie alvast de datum in jullie agenda en hopelijk kunnen we op jullie rekenen tijdens de 

organisatie? Waarvoor alvast onze dank! 

Hugo zal dit jaar ook weer traditiegetrouw de coördinatie op zich nemen, waarvoor dank.  

 

7. Ondersteuning UZA – MTB zaterdag 29 mei 2021 

Er werd opnieuw aan onze club gevraagd om ondersteuning te bieden bij de organisatie van de UZA 

MTB wedstrijd ten voordele van het UZA foundation. Deze activiteit zal plaatsvinden op zaterdag 29 

mei 2021. Bijkomende details zullen volgen. Coördinatie van deze activiteit ligt bij Karel, Hugo en 

Noël, waarvoor dank.   

 

8. GDPR 

Geen aanvullingen hieromtrent. Opmerkingen, suggesties, … kunnen overgemaakt worden aan 

Dante, hij is ons aanspreekpunt hiervoor binnen onze club. 

 

9. Website WTC Kapellen en VWB 

Op de website van WTC Kapellen (www.wtckapellen.be) kunnen jullie, in de beveiligde zone, de 

verslagen van het bestuur terugvinden, alsook het programma, ledenlijst en dergelijke meer. Rudi R. 

zorgt voor het beheer hiervan. 

 

Op de website van de VWB (www.vwb.be) kunnen jullie het attest afprinten voor de mutualiteit 

(deels terug vordering van jullie lidmaatschap). Mogen we vragen om jullie persoonlijke gegevens 

daar ook te controleren op correctheid (mail adres, gezinssituatie (inwonende leden), ed) en deze, 

indien nodig aan te passen. 

  

http://www.wtckapellen.be/
http://www.vwb.be/


 

10. Varia 

✓ Sinds enige tijd werd het vrij fietsen (dus ook met de MTB) beperkt in het Grenspak 

Kalmthoutse Heide. Er wordt verwacht enkel te mogen mountainbiken op de voorziene 

aangelegde MTB-routes. Op bepaalde delen is het fietsen verboden met boetes tot gevolg. 

Het mag duidelijk zijn dat eventuele boetes niet verhaald kunnen worden op de club, ook 

niet moest dit zo zijn tijdens een clubactiviteit. Boetes zijn steeds persoonlijk en dienen dus 

ook door de overtreder zelf betaald te worden. 

 

✓ Ter aanvulling van de aangelegde verbindingslus tussen de verschillende MTB-parcours in het 

Grenspark, die door Kapellen loopt en waar WTC Kapellen peter van is, hebben we aan de 

gemeente het voorstel gedaan /de vraag gesteld, of er in Kapellen ook geen bijkomend MTB-

parcours kan worden aangelegd. Men bekijkt dit verder binnen de sportdienst en ze gaan dit 

verder opnemen met de schepen van sport. 

 

✓ Suggesties voor het teerfeest (locatie, organisatie, thema, invulling, …) kunnen overgemaakt 

worden aan het bestuur. Het jaarlijks teerfeest zal plaatsvinden in november 2021 (indien 

het kan / mag natuurlijk, maar daar gaan we toch van uit). 

 

 

Rest ons enkel jullie nog te bedanken dat jullie tot hier zijn geraakt en we hopen jullie zo goed 

mogelijk te hebben geïnformeerd over de stand van zaken binnen onze club. 

 

We hopen samen met u: 

✓ Dat we dit kunnen doornemen en bekrachtigen tijdens een fysieke jaarlijkse algemene 

vergadering, …  

✓ We snel onze clubactiviteiten veilig kunnen heropstarten 

 

Met dank Ivan, voor je toewijding als penningsmeester de afgelopen jaren! 

 

Samen gaan we ervoor, blijf fietsen en hopelijk tot snel. 

Keep it safe! 

 

Namens het bestuur van WTC Kapellen 

Thor Van Bouwel 

Noël Dhaeyere 

Hugo Giebens 

Walter Linders 

Ivan Roelands 

 

 


