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Beste Aviatters, 
 
  

Aangezien het einde van ons kalenderjaar nadert moeten wij weer denken aan de vernieuwing van de 

lidgelden. 

 
Wellicht spreken we straks over een tijd voor corona en een tijd na corona. We zijn ervan overtuigd dat de tijd na 
corona ons nog meer dan ooit tevoren wandelplezier zal bieden. 
Om de gezondheid van de wandelaars, onze clubleden en medewerkers niet in het gedrang te brengen zullen de 
covid-19 maatregelen strikt nageleefd worden. 
Hopelijk geven de covid-19 maatregelen ons snel de mogelijkheid het AVIAT-clubleven terug uit te bouwen van voor 
de corona. 
  
Om vanaf 1/01/2022 te kunnen genieten van ledenkorting bij de inschrijving(*) op een wandeltocht dienen 
de leden die het lidgeld wensen te hernieuwen voor 2022, dit zo snel mogelijk te doen.(**) 

(*) leden betalen 1,50€ inschrijvingsgeld / niet leden 3,00€ 
(**) de betaling van het lidgeld moet door ledenbeheer worden geregisteerd in de databank van WSVL voor 31/12/2021) 

 

Het lidgeld voor 2022 bedraagt: 
 

- € 15,00  per persoon voor de eerste twee leden van een gezin. 
- € 10,00  per volgend lid van het gezin. 

   Betalen kan  via de volgende bankrekening: BE60 8508 4526 5270  (NICABEBB) 

• met vermelding van lidgeld 2022 + naam en voornaam 
of tijdens onze wandelingen. 

 

Uw lidgeld 2022 is zijn geld waard. 
 

Het belangrijkste voordeel van een lidmaatschap bij een wandelclub is echter dat je op elk wandelmonent verzekerd bent, 
maakt niet uit waar of wanneer. 
Bij een ongeval moet je enkel aantonen dat je op wandel was en contact opnemen met Linda (secretariaat@aviatsinttruiden.be) 
Voeg daarbij ook nog het feit dat de meeste mutualiteiten een deel of de ganse som van het lidgeld terugbetalen en je ziet dat 
dit lidgeld zijn geld waard is. 
 

 
 

’t  Trudootje 
Jaargang 2021 December

 Lidmaatschap 2022 
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De lidkaart 2022 
 

Indien je reeds lid was, heb je al een pvc-lidkaart en zal je dit jaar geen nieuwe opgestuurd worden. Eens je betaling is verricht, 
kan je de PVC-lidkaart verder gebruiken. Nieuwe leden krijgen wel een lidkaart. 
 

Tijdelijke lidkaart op papier voor nieuwe leden 
 

Nieuwe leden ontvangen een lidkaartbrief en een op papier gedrukte lidkaart. Nadien stuurt Wandelsport Vlaanderen de 
nieuwe PVC-lidkaart naar hun adres. Vanaf dan kan de PVC-lidkaart worden gebruikt. 
 

Wat te doen bij verlies van je PVC-lidkaart ? 
 

Bij verlies van je PVC-lidkaart moet je dit zo snel mogelijk melden aan het secretariaat. Er zal dan een tijdelijke papieren lidkaart 
aangemaakt worden en een aanvraag gedaan worden bij Wandelsport Vlaanderen om je een nieuwe PVC-Lidkaart per post toe 
te sturen. 
 

Wijziging van je persoonlijk gegevens 
 

Deze wijzigingen dien je te melden aan het ledenbeheer  (leden@aviatsinttruiden.be) 
 

Mutualiteitsattest 
 

Het mutualiteitsattest is beschikbaar vanaf we de betaling van het lidgeld ontvangen hebben. 

Opgelet: je mag dit attest slechts indienen na 1 januari van het jaar waarvoor het geldt  
(attest 2022 indienen na 1/01/2022) 
 

Walking in Belgium 
 

Als lid van AVIAT kan je de wandelkalender 2022 kopen aan €5,00 door storting op op onze bankrekening 
   BE60 8508 4526 5270 met vermelding WIB 2022 
De WIB 2022 is ook te koop op onze wandeling. 
 

Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen van harte onze nieuwe leden 
 
Greet Vanhove – Dirk Bastijns – Marleen Ruelens – Mia Ulens – Rita Ulens – 
Nadine Debusscher – Eric Debock – Claire Huard – Marina Vranken – Chantal Michiels – 
Peter Wouters – Roger Beeterens – Rina Haubrechts – Ilse Mathijs – Karel Dumon – 
Benny Wouters – Marc Van Camp – Andre Rennen – Rita Poelmans - Danielle Heeren – 
Lydia Thewys – Björn Windey – Joseph Rennen – Lydia Poelmans 

 

 
Het bestuursorgaan van Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw 
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