Nieuwsbrief november-december 2020

Beste Dragonders,
Traditioneel ontvangen jullie rond deze tijd het zesde nummer van de Dragonder 2020 maar zoals
bij de vorige uitgaven zullen we ons ook deze keer beperken tot een nieuwsbrief.
Guy
Wat met de volgende maanden?
Wij konden jullie al melden dat er enkele initiatieven van wandelclubs in Limburg waren waarbij
wij weer, zij het in aangepaste omstandigheden, konden gaan wandelen.
Wij hebben zelf ondertussen al deelgenomen aan verschillende wandeltochten met inschrijving en
zagen bij het afsluiten van die tochten toch slechts een beperkte groep deelnemers van de meeste
clubs. Het lijkt er dus op dat de wandelaars nog steeds heel voorzichtig zijn. Waarschijnlijk speelt
het ontbreken van catering en het gemis van gezellig napraten met andere wandelaars ook een
belangrijke rol.
Wij stapten ook op parcours die gedurende een tijdje gepijld bleven en genoten van dat aanbod
en wij wensen de organiserende clubs daar voor te feliciteren.
Wij verwijzen nog graag naar https://wandelblog.com/2020/05/19/spontane-wandelinitiatieven/
voor deze tijdelijk gepijlde parcours.
Hou in gedachten dat alle instanties ons aanraden om te wandelen!
Wij blijven voor november de annulering aanhouden. Voor de tocht van december, die in de
kalender wel geannuleerd is, overleggen we nog. Mogelijk organiseren we de eindejaarstocht
zonder catering in een afgeslankte vorm waarbij er geen rust voorzien wordt. We zouden dan ook
slechts een beperkt aantal helpers nodig hebben. Dit natuurlijk enkel als de omstandigheden en de
wettelijke regels het toelaten. Met de recente ontwikkelingen lijkt dit zeer onwaarschijnlijk te
worden.
Ondertussen hebben wij als club een wandelvoormiddag gehad met de helpers in Kiewit-Bokrijk.
In de voorbije maand kregen jullie ook het aanbod om in groep een deel van de “Mars van het
Elfde “ mee te stappen. Omwille van verstrengde regels hebben we die moeten annuleren. Wij
hadden toen ook aangekondigd dat we dit initiatief in november zouden herhalen maar alles lijkt
er op te wijzen dat de, terechte, beperkingen vanuit de overheid telkens strikter worden en dat we
daarvoor nog niets vastleggen.
2021 kondigt zich, zoals wij al eerder meldden, ook somber aan vermits er waarschijnlijk pas later
in 2021 een vaccin beschikbaar zal zijn.
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In het licht van de huidige situatie lijkt het evident dat de jaarlijkse Algemene Vergadering en het
Ledenfeest in januari 2021 niet zullen doorgaan. Voor beide voorzien we dan later op het jaar wel
een gepast alternatief.
En wat met ons lidgeld?
In vorige nieuwsbrief hebben wij al uitgelegd dat het lidgeld voor 2021 ongewijzigd blijft.
De mogelijkheden om op verschillende manieren het verschuldigde bedrag te vereffenen blijven
wij ook aanhouden. Overschrijvingen en stempels kunnen wij blijven aanvaarden; cash betalingen
zien we liever niet.
Om het enigszins haalbaar te maken voorzien wij een (of twee) bijzondere “zitdag(en)” in een
corona-veilige omgeving waar we jullie kunnen ontvangen voor de ziekenfondsformulieren,
eventuele “Walking in Belgium” en betaling met stempels en invullen van uw waardestempelkaart.
Om de betaling met stempels ook via elektronische weg te regelen kunnen jullie ook een mail
sturen naar francine.demaret@telenet.be (of tel 0479 515310) of dragonders.hasselt@gmail met
vermelding “lidgeld; uw na(a)m(en);het aantal stempels ”. Het lidgeld voor het eerste gezinslid 15
euro of 6 stempels, een tweede gezinslid betaalt 12.5 euro of 5 stempels. Voor een “Walking in
Belgium” betalt u 5 euro of 2 stempels. Hou er rekening mee dat je lidkaart vervalt op 31
december 2020 tenzij je betaalt hebt voor 2021. Daarvoor moeten wij alle betalingen een paar
dagen voor nieuwjaar doorgeven zodat je betaling bij de federatie geregistreerd is. Je lidkaart blijft
dan ook in 2021 geldig. Hou rekening met deze termijnen als u het lidgeld overschrijft.
Het formulier voor het ziekenfonds en de eventuele Walking kan u komen afhalen op de zitdag of
op een activiteit van onze club zodra die weer kunnen doorgaan.
Vermits wij de nodige documenten en Walkings pas begin november ontvangen zal deze zitdag ook
pas ten vroegste in de tweede helft van november plaats vinden en als de overheid het toelaat.
Stortingen via de bank kunnen al gebeuren op BE27 73501628 5173 van vzw De Dragonders.
Wij herinneren nog aan onze vorige nieuwsbrief:
Voor de 15 euro ben je wel zeer goed, ook in je vrije tijd, verzekerd tijdens om het even welke
wandelactiviteit al dan niet georganiseerd. Zodra er terug kan gewandeld worden neem je deel
aan tochten voor een kleine bijdrage en, zoals gezegd, de ziekenfondsen betalen je terug.
Voor onze wandelende leden hebben wij als compensatie een extraatje voorzien; zodra het weer
kan, komen jullie op onze eigen tochten uiteraard gratis wandelen en als toemaat krijgen jullie dan
ook een consumptiebon om het jaar 2020 te vergeten.
Hou contact met ons
Wie nieuws heeft mag ons altijd mailen via dragondershasselt@gmail.com .
Wij hebben ook een facebookpagina waarop we, zij het schuchter, nieuws proberen te brengen
van onze club: “Dragonders”. Word lid van de groep!
Aan de zieke en herstellende leden wensen wij een spoedig herstel.
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