Wandelvereniging Limburg

De organisatie voor leden die individueel lid
willen worden van de wandelbond

Wandelen is een, voor alle leeftijden geschikte sport, waarmee de conditie op
een verantwoorde en gezellige wijze kan worden verbeterd.
Wenst u lid te worden van de wandelsport organisatie zonder verplichtingen die
een verenigingslidmaatschap meestal met zich meebrengt?
Dan moet u bij de Wandelvereniging Limburg zijn.
Wandelvereniging Limburg is de vereniging met individuele leden die graag willen
wandelen en ook aangesloten willen zijn bij de wandelbond.
Door het lidmaatschap bij de Wandelvereniging Limburg bent u automatisch lid
van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en blijft de regionale
verbondenheid aanwezig.
De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) stimuleert en promoot het
wandelen als sportieve en gezonde ontspanning al sinds begin 1900, en treedt
namens vele wandelaars op als belangenbehartiger. De honderden bij de bond
aangesloten verenigingen, bieden de wandelaar ook in het Limburgse zowel
recreatieve als sportieve wandelmogelijkheden.
Ook in uw omgeving is er volop keuze!
Lid worden
U kunt rechtstreeks lid worden van de Wandelvereniging Limburg (WVL) en bent
meteen lid van de KWBN.
Het All-In lidmaatschap biedt u vele voordelen, zoals:


Gratis wandelingen;
De WVL organiseert maandelijks twee wandelingen voor leden. Deelname
voor WVL leden is gratis (zonder herinnering).



Algemene Vergadering (AV)
De AV wordt steeds in combinatie met een wandeling en een interessant
aanvullend programma georganiseerd.



Wandelvoordeelpas (Ledenpas)
Leden van de bond ontvangen een wandelvoordeelpas waarmee u € 1,00
korting ontvangt op wandeltochten georganiseerd door verenigingen
aangesloten bij de KWBN.
De pas biedt verder vele wisselende kortingsmogelijkheden die worden
beschreven in het magazine Wandel.nl of vermeld op www.wandel.nl/leden



De Landelijke Jaargids Wandelevenementen
De wandelgids voor de wandelaar waarin een overzicht van meer dan
1.500 wandeltochten in heel Nederland is opgenomen.

 Nieuwsbrief van de WVL

Elektronische informatie voor de leden, van en over zaken van de WVL.
(Voor verzending per post worden de portokosten in rekening gebracht).



Elektronische Nieuwsbrief van de regio
Elektronische informatie voor de leden over aanstaande wandeltochten,
georganiseerd door de lid organisaties aangesloten bij de KWBN in regio
Limburg.



Het Wandel.nl Magazine
Dit bondsblad van de KWBN, staat boordevol met wandelinformatie.



Korting Nijmeegse en Apeldoornse Vierdaagse
KWBN leden ontvangen een korting die oploopt tot € 5,00 bij deelname
aan de Vierdaagse Nijmegen en de Vierdaagse Apeldoorn.



Aansprakelijkheidsverzekering
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering bij schade welke verwijtbaar is
aan een bij de KWBN aangesloten organiserende organisatie.

Onder de paraplu van de wandelsportorganisatie vinden jaarlijks plaats:


Eén- en meerdaagse tochten
Gedurende het gehele jaar en door het gehele land georganiseerd.



Honderden avondvierdaagsen
Elk jaar weer een groot succes, waaraan vele scholen, sportverenigingen
en gezinnen meedoen.



Lange afstand wandeltochten
Voor de mensen die net iets meer willen; tochten geheel verzorgd van
start tot finish die vaak als “Kennedymars” worden georganiseerd, met
de daarbij behorende aparte medaille. De echte doorzetters, kunnen ook
in aanmerking komen voor de zgn. “Long Distance Walker” - medaille.



Recreatieve wandelpaden
Wandelpaden door heel Nederland. Dagelijks te lopen met een
routebeschrijving. De paden zijn ook geschikt voor meerdaagse
wandelingen.



Winterwandelingen
In de winter kan er ook gewandeld worden. De omstandigheden in de
herfst en de winter geven het wandelen een speciaal tintje.
De routes zijn vaak afgestemd op deze jaargetijden en lopen meestal
door een natuurlijke omgeving.



Internationale wandeltochten
Houdt u van wandelen en reist u graag, maak dan kennis met de IML.
Wandeltochten over de gehele wereld. Maak al wandelend kennis met
een andere cultuur en geniet van prachtige natuurgebieden.



De Vierdaagse van Nijmegen en Apeldoorn
Apeldoorn trekt ieder jaar duizenden en Nijmegen zelfs meer dan 45.000
tevreden wandelaars uit binnen- en buitenland.

WANDELEN …… VAKER DOEN !!
LID WORDEN IN LIMBURG?
Kijk op onze website
www.wandelenlimburg.nl

Of vraag een aanmeldingsformulier aan per telefoon of e-mail bij een van de
volgende personen:
Secretaris Wandelvereniging Limburg:
Theo Janssen,
Aldenhofstraat 68,
6191 GW Beek,
Tel.: 06 1299 1758
E-mail: WVL.Limburg@gmail.com
Penningmeester Wandelvereniging Limburg:
Ria Dassen,
Merwedestraat 29,
6171 XS Stein,
Tel.: 06 1215 1263,
E-mail: ria.dassen@hotmail.com

Contributies WVL 2019 / 2020
Op basis van een Machtiging Automatische Incasso en geldig e-mail adres.
Eerste volwassen lid (All-In lidmaatschap):
€ 23,50
Elk volgend volwassen lid (zelfde adres + basis lidmaatschap): € 11,50
Leden op 1 nov. jonger dan 18 jaar en thuiswonend
€ 0,00
Vanaf 1 augustus gelden andere (gereduceerde) bedragen.

