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19 mei  
26 mei 2018 

Watersport  
Fietstocht  

22-23-24 juni  Weekend aan zee te  
Nieuwpoort  

7 juli  Watersport  

5 augustus 2018 
18 augustus  

Fietstocht te Bornem 
Watersport  

September  
Oktober  
November  
December  

Ski– initiaties op verschillende lo-
caties zie p.14 en 15 

AGENDA  
  



4 

 

Woordje van de Boss  

Je hebt van die momenten waar alles vanzelf loopt in 
je leven en dan vindt je dat zo normaal dat je vergeet 
ze te koesteren maar dat is een kapitale fout. 
 
Als alles dan weer hectisch wordt (met een super-
drukke agenda en een paar festiviteiten die je zeker 
niet wilt missen) dan besef je : ik moet meer genieten 
van elk moment. 
 
Een onverwacht overlijden ,een jonge kennis die onge-
neeslijk ziek blijkt ,een wanhoopsdaad in de 
buurt ...doen je beseffen dat onze tijd hier zeer be-
perkt is. 
 
Dus het enige dat we  kunnen besluiten is : Doe wat je 
moet doen; geniet waarvan je kan; en bemin wie je 
liefhebt (met mate ). 
 
Om volop te gernieten raden we jullie aan om de Agen-
da goed in de gaten te houden en naar de aktiviteiten 
te komen. 
 
Tot binnenkort                                      Patrick 

ANVASPORT VZW HECHT VEEL WAARDE AAN JE  
PRIVCAY EN DE BESCHERMING VAN JE PERSOONS-
GEGEVENS. 
ACHTERAAN IN HET BOEKJE EN OP DE WEBSITE 
VINDT JE ONZE VOLLEDIGE PRIVACY VERKLARING 
DIE VOLDOET AAN DE GDPR WETGEVEING 
JE KAN JE DAN OOK MAKKELIJK UITSCHRIJVEN VIA 
PRIVACY@ANVASPORT.BE 

mailto:PRIVACY@ANVASPORT.BE
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FIETSDAG  

Zaterdag 26 mei 2018  

Beste Anvasporter, 
 
Fiets je graag mee met Anvasport op zaterdag 26 mei, 
schrijf je dan in via linkwebsite 
 
Vertrekpunt: De Ceder - Parijsestraat 34, 9800 Deinze om 
9u30 (10 min fietsen vanaf het station van Deinze). 
Afstand: ongeveer 50 km. Er wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden van de deelnemers en er is een bezemwagen 
voorzien.  
  
Patrick, Marijke en Johan laten ons de mooiste hoekjes van de 
Leiestreek tussen Deinze en Gent ontdekken. We fietsen door 
pittoreske dorpjes zoals Deurle, Sint-Martens-Latem, Astene, 
… 
’s Middags picknick aan de oevers van de Leie in Clubhuis Tac-
coen – Snepkaai Gent. 
Iedereen zorgt zelf voor een picknick, drank is in het clubhuis 
te bekomen. 
’s Avonds kunnen we terecht in de Ceder voor een gevarieerd 
buffet aan 20€ per persoon (soep, buffet, 1x drank, dessert en 
koffie). 
 
 
 
 
 
 
 
Wie deelneemt aan het buffet schrijft zich in vóór 15 mei 
en betaalt 20 € pp (kinderen tot 12 jaar 14€)  
op het rekeningnummer van Anvasport:  
BE31 7374 1700 4255 BIC: KREDBEBB   
 
Sportieve groeten en tot binnenkort,  
Tuur en Greet 

 

http://anvasport.be/contact/inschrijvingen/fietstocht.html
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Watersport  
 
Beste Sportvrienden,  
 
Met het mooi weer  organiseren wij terug initiatiedagen  
waterski voor personen met beperkingen (andersvaliden)  
 
Ziehier de verschillende data :   
 
 
19.05     watersportdag  prijs 15 € 
Costa Zela - Dijkstraat, 99 -9240 - Zele  vanaf 10u 
 
07.07     watersportdag 
Costa Zela - Dijkstraat, 99 -9240 - Zele  vanaf 10u 
 
18.08      watersportdag 
Zilvermeer  -  Mol  vanaf 10u     samen met TWA 
 
Andere data zullen nog volgen ...... 
 
Wie graag een initiatie wilt beleven is van harte welkom, breng 
zwemgerief, eventueel slippertjes en een grote  
badhanddoek mee, voor het materiaal zoals ski's, zitski's , ski-
pakken en reddingsvesten zorgen wij. 
 
Inschrijvingen via Miche De Moor  -  
demoor.miche@gmail.com   gsm 0495 83 67 56 
 
Drank en versnaperingen zoals wafels of chocoladerepen aanwe-
zig op de verschillende clubs  
 
Kom gerust genieten van deze toffe watersport en leer glijden 
over het water op ski's, zitski's, surfplank ..... 
 
Tot ziens, Miche De Moor  
                Ini-Dis H20-ski 
 

mailto:demoor.miche@gmail.com
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Reeds voor de zesde keer zijn we welkom aan 
zee bij i.s.w. Outsider 
coast :  www.outsidercoast.be 

Dit gaat door van 22/06 tot 24/06/2018 te :                   
Nieuwpoort /Westende 

Er is overnachting voorzien op de boot aan het 
eilandje      ( niet rolstoeltoegankelijk ) 
of  in  het Kraaiennest : 

Brugse vaart Nieuwpoort  in slaapzalen van 4-7 
personen. 

 

De activiteiten zullen ter plaatse aangepast 
worden, volgens de weersomstandigheden. 

Weekend aan zee 



 

9 

Strandzeilen, reuze kano, kiten, fietsen , laser 
shooting ,     surfen ……………                                                                                

 

Er zijn rolstoelen voorzien voor op het strand 
te rijden. 

 

Deelnameprijs: 65.00€ / per persoon   

Vrijdag: enkel overnachting 

Zaterdag:  ontbijt, activiteiten, broodjesmaal-
tijd, activiteiten, BBQ 

Zondag:  ontbijt, activiteiten, broodjesmaal-
tijd, activiteiten 

 

Inschrijven met inschrijvingsformulier op de 
website of mail naar : info@anvasport.be 
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Zaterdagmorgen :de laatste skidag  

van het ANVASPORT familiekamp 2018. 

Om 09.00 u. staan Hadewig, Jef en ik als eersten op 
de skipiste, de zon schijnt en geen kat te bespeuren. 

De voorkant van onze ski’s vibreren over de vers ge-
trokken onaangeroerde ribbels die nauwelijks weer-
stand bieden, in de korste keren zoeven we de hellin-
gen af tegen 70 per uur. 

Leuke babbels op de liften 
die ons naar hogere gebie-
den brengen, voor het 
eerst in de geschiedenis 
twee generaties verschil 
en toch begrijpen we me-
kaar met een half woord, 
luisteren we naar dezelfde 
muziek en gebruiken we 
dezelfde smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Jef Van Gompel  

Stopt als begeleider tijdens de skikampen  



 

11 

Jef heeft zijn afscheid genomen met een speech zoals 
hij alleen dat kan, wijs, mooi verwoord en recht uit het 
hart. Is het echt de laatste keer Jef ? 

 

 

Ik weet we zien mekaar nog terug op de sneeuw,  

je blijft je verder inzetten voor initiaties.  

Wij gepensioneerden hebben er de tijd voor en de 
drang om mensen met beperkingen hun grenzen te  

helpen verleggen blijft even groot. 
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Als we iets wilden weten Jef vroegen we het eerst aan 
u  alvorens het op te zoeken in Wikipedia, je bent een 
vat vol wijsheid (met hier en daar een lekje !). Je kan 
jong en oud boeien met je goochelkunsten en grappige 
vertelsels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bovenal was je inzet voor ANVASPORT er voor  

iedereen gasten en begeleiders. 

Bedankt Jef, Friends Forever, Laat nog van je horen, 
zorg goed voor Lieve en tot ziens 

Michel 
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Naar jaarlijkse gewoonte geven we 
ook dit seizoen terug ski initiaties 

Op volgende data: 

 

15/09/2018 Snow Valley Peer 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners & begeleid ski-
ën ) 
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
 

29/09/2018 Ice Mountain Komen-Waasten 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners ) 
Sessie3: 14u30 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
 

13/10/2018 Aspen Wilrijk 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners & begeleid ski-
ën ) 
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën ) 
 

27/10/2018 Skidome Terneuzen 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners ) 
Sessie3: 14u30 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
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17/11/2018 Snow Valley Peer 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners & begeleid ski-
ën ) 
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 

24/11/2018 Skidome Terneuzen 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners ) 
Sessie3: 14u30 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
 
08/12/2018 Aspen Wilrijk 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners & begeleid ski-
ën ) 
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën ) 
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Mei 2017:  

met het revalidatiecentrum van UZ Gent neem ik deel 
aan een initiatie in Terneuzen. Mijn broer, begeleider 
voor die dag, duwt mij enkele meters omhoog in de ski-
hal, en dan mag ik proberen om zonder omvallen naar 
beneden te komen. Na 20 min hangt zijn tong op zijn 
knieën, en nemen de begeleiders van Anvasport over. 
Na een uurtje weet ik het zeker. Ik bak er niets van, 
maar ik vind het geweldig en zal dit ooit wel leren. 

 

Oktober 2017:  

de indoor-initiatiereeks van Anvasport start. Beginnen 
bij het begin, met 2 latten laag bij de grond, volledig 
begeleid.  

“Start to zitski”  
met Anvasport,  

een impressie 
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2de keer: met touwen.  

Ik denk dat het die keer was dat ik al eens zonder 
begeleiding mocht proberen. Ik bleef draaien, de 
berg terug op en dan achterwaarts, recht naar bene-
den. Anvasport begeleider Peter heeft daar een 
spurtje op ski’s ingezet, zoniet zat ik in de cafetaria 
in de raclette.  

3de keer met 1 lat en wat hoger.  

Op het einde van die sessie alweer met touwen.  

4de keer met lange touwen.  

We zijn klaar voor het échte werk. 

Januari 2018:  

mijn man brengt mij richting Wetteren voor een ski-
kamp. Voor het eerst in 30 jaar alleen op stap, zon-
der man of kids. Enkele maanden geleden schreef ik 
mij stoer in, zonder zorgen, maar bij het vertrek 
was het toch wel met een klein hartje.  

Ik kende niemand, behalve enkele begeleiders die ik 
wel eens gezien had in de indoor skipiste. 

Na een nachtelijke busrit komen we aan in Le Cor-
bier.  

Na de middag wordt ik onmiddellijk in zo’n zitski ge-
hesen en kunnen we beginnen. Ik ben heel dankbaar 
dat ik die initiaties gevolgd heb en zo toch al iets van 
de basisprincipes ken. Zo niet was ik na de 1ste dag al 
pompaf.  

Ongelofelijk wat die begeleiders doen: door hun niet
-aflatende inzet maakte ik beetje bij beetje vorde-
ringen.  

Na 2 dagen mochten de touwen eraf.  
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En dan er terug aan, want na 2 dagen mist en wolken 
kwamen opklaringen, en zag ik opeens dalen, afgronden 
en gevaar.  

De schrik zat erin. 

Gelukkig heeft Anvasport een fantastisch team, en 
dankzij veel begeleiding en steun herwon ik geleidelijk 
aan zelfvertrouwen. 

Het kan dus, op een week leren zitskieën. 

  

Eigenlijk had ik dit gedaan om in de paasvakantie op-
nieuw met de familie op skivakantie te kunnen gaan. Zo 
gezegd, zo gedaan. Zitski gehuurd bij Anvasport, en 
dan opnieuw richting bergen.  

Dit keer met 11 man, allemaal familie. Iedereen van 
goede wil, maar allemaal amateurs.  



 

21 

Dus wist ik dat ik eigenlijk op mezelf was aangewezen 
om te skiën. Als er iets was zouden ze me wel uit het  
decor halen.  

Er was een blauwe piste vlak naast ons appartement. 
Verschillende hellingsgraden, waarvan sommige wel  

tamelijk steil, maar een brede piste.  

Mijn oefenterrein voor de week.  

Dag 1 was zelfvertrouwen herwinnen.  

Dag 2 ging het al beter.  

Dag 3 kwamen de opmerkingen van de Anvasport bege-
leiders terug.  

Ze waren er niet,  

maar toch hoorde ik in mijn achterhoofd  

“rechts open”, “elleboog achteruit”.  

Mijn kids en familie zo fier als een gieter.  

En ik content dat ik buiten kon en zelfstandig een  

piste kon afdalen en de lift kon gebruiken.  

Ik hoop volgend jaar terug mee te kunnen op skikamp 
met Anvasport. Om mijn niveau wat op te krikken en 
zo toch wat meer liften en pistes aan te durven.  

Ik kijk er alvast naar uit. 

En dan nu de volgende uitdaging, fietsen   

Veerle 

April 2018 
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 Afspraak : 

We verzamelen zoals gewoonlijk : 

om 12.30u  aan: 
Het café "De Waterlander"  

Dit is gelegen op het recreatiedomein  

't Fort van Bornem 
Adres: Barelstraat 228 

Gemeente: 2880 Bornem  

inschrijven  langs website of  

Tuur  De Haeck 054/419121 

fietstochten@anvasport.be 
site: http://www.fortvanbornem.be/

Waterlander.aspx 

plan: http://www.fortvanbornem.be/Images/
Ligging.jpgInformatie www.fietsdodentocht.be  

 

 

 

Programma na de fietstocht :BBQ bij Dirk en Nancy met een 
bijdrage van 15 € pp 

Fietstocht  
5 augustus  

mailto:fietstochten@anvasport.be
http://www.fortvanbornem.be/Waterlander.aspx
http://www.fortvanbornem.be/Waterlander.aspx
http://www.fortvanbornem.be/Images/Ligging.jpg
http://www.fortvanbornem.be/Images/Ligging.jpg
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Vakantie in het skikot 
 

“Eindelijk welverdiende rust in het skikot” zouden we dan den-

ken. Het is waar, de radertjes draaien heel wat trager buiten 

het skiseizoen dan in de winterperiode. Een volledige stilstand is 

er nooit. 

Eens september, dan begint geleidelijk aan “het seizoen”. De ski 

initiaties komen eraan, maar alles begint pas op volle toeren te 

draaien naar de kerstvakantie toe. Materiaal klaarmaken voor de 

privé verhuur, de eerste voorbereidingen voor de komende ski-

kampen … “en we zijn vertrokken”  … in één vlotte beweging pas-

seert de krokusvakantie, zijn er skivakanties van enkele MPI’s 

en Ziekenzorg. Als kers op de taart sluiten we af met een mooie 

skivakantie in de Paasvakantie. Voilà dat was het! 
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Al het materiaal staat niet zomaar vanzelf klaar. Achter de 

schermen komt er heel wat bij kijken. De materiaalmeester 

doet al dit werk niet alleen. Enkele jaren geleden, nadat Chris-

toph stopte als materiaalmeester, opperde Peter het idee 

maandelijks op een vaste dag samen te komen in het skikot om 

daar samen het nodig werk te verzetten. Ondertussen is er een 

team van enthousiaste vrijwilligers die maandelijks een avondje 

in het skikot zijn. Niet iedereen is er elke keer, maar dat is 

niet nodig. Wie zin en tijd heeft is er altijd welkom. Soms is er 

zelfs iemand die speciaal met de moto uit Limburg komt om te 

helpen. 

Wat is er te doen? In de zomerperiode wordt al het materiaal 

nagekeken, hersteld en op orde gezet. Tegen dat er een activi-

teit plaatsvindt, of privé materiaal uitgeleend wordt, maakt de 

materiaalmeester lijsten klaar. Op “skikot-dag” wordt alles 

door het team klaargemaakt. 

Er komt wel wat planning bij kijken, maar indien iedereen zich 

tijdig inschrijft is er bij de voorbereiding niet te veel stress! 

 

Het lijkt wel veel werk, maar vele handen maken licht werk. Als 

we zo eens rond luisteren bij de helpers, dan horen we toch dat 

ze allemaal met veel plezier uitkijken naar de volgende skikot-

dag. Er is niets zo leuk als er allen samen voor te gaan! 

 

Groetjes vanuit het skikot. 
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Privacyverklaring 

1. Algemeen 

Anvasport vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je 
persoonsgegevens.  
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Anvasport 
vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaron-
der de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

 je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar-
voor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn be-
schreven in deze Privacyverklaring; 

 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 
welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van je persoonsgegevens; 

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 
zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je per-
soonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren. 

Als Anvasport vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoons-
gegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algeme-
nere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 

Anvasport vzw 
Caritasstraat 2a 
9090 Melle 
Privacy@anvasport.be  
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2.Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door Anvasport vzw verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden: 
 
 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Anvasport vzw 
 Om het nodige aangepast materiaal te kunnen voorzien 
 Vrijwilligersovereenkomsten 
 Leden / sympathisanten administratie  
 Het versturen van clubblad, nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

3.Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen 
en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  
 Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
 Persoonlijke kenmerken : geboortedatum 
 Fysieke eigenschappen: grootte, gewicht, lengte, schoenmaat, zitbreedte 
 Gegevens betreffende de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand 
 Medische fiche 
 Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid :  
           Rijksregisternummer ( enkel vrijwilligers)  

4.Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties  

 Bestuursleden van de vereniging 

 Vrijwilligers van de vereniging die verantwoordelijk zijn voor de activiteit 

 Vrijwilligers die de activiteiten voorbereiden 

5.Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken in-
dien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
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Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 
 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en email-beheer; 
 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. opslag netwerk, …); 
 Verzekering 
 Uitvoering van activiteiten 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan 
diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om 
de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wet-
telijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of 
gerechtelijk onderzoek. 
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toe-
stemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, 
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de in-
trekking daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten  
de EU. 

6.Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke verte-
genwoordiger. 

7.Bewaartermijn 

Anvasport vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Anvasport vzw  ver-
bindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar 

Beveiliging van de gegevens 
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Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om per-
soonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

Alle personen die namens Anvasport vzw  van je gegevens kennis kunnen nemen, 
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van per-

soonsgegevens. 

Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die 
wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.   
 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf 
of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitime-
ren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij 
je hierover direct contact met ons op te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring  
Anvasport vzw  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde 
op 16/05/2018 
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Contactadres 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 
09 / 252 21 28 

Ik word lid van Anvasport! 
Stuur mij terug per post of  vul het online formulier in op de website 

Naam + voornaam   

Straat   

Postcode   

Gemeente   

Tel   

Gsm   

E-mail   

Geboortedatum   

Lengte   

Gewicht   

Rijksregisternummer   

Andersvalide     ⃞ 

Valide     ⃞ 

Vlaams Fondsnummer   vf/ 

VLG. - nr.  (Vlaamse Liga 

voor Gehandicaptensport) 
  

Anvasportboekje per post      ⃞   e-mail      ⃞ 

Elektronische nieuwsbrief  ja      ⃞   nee      ⃞ 

 Andere gezinsleden die aan onze activiteiten wensen deel te nemen:  

Naam + voornaam Geboortedatum 
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Zetel v.z.w.  
ANVASPORT 
 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 

Rek.nr.: BE31 7374 1700 4255 
Bic:KREDBEBB 
info@anvasport.be 

Koning Boudewijnstich-
ting 

Storting aftrekbaar vanaf 40€ 

Rek. Koning Boudewijnstichting: 
BE10  0000 0000 0404 
Bic:BPOTBEB1  
Vermelding:128/2059/00009 -  
Anvasport vzw 

SPONSORING/
paaseieren 

C.Van Hende sponsoring@anvasport.be 

VOORZITTER 
Algemene administratie 
 

De Gendt Ronny 
03/777 70 11 - 0475 777011 

Ronny@anvasport.be 

SECRETARIS +  
verantw.wintersporten  

Patrick Van De Vaerd 
09/252.21.28 -0495/24.99.63 

secretaris@anvasport.be 

REDACTIE 
Marie-Jeanne Van Ballaer 
03/568 61 38 -0477/72 39 90 

redactie@anvasport.be 

VERSLAGGEVING 
Bert Meuleman 
0473/64.12.73 

verslaggever@anvasport.be 

MEDISCH ADVISEUR 
Dr. Wim Verschuere 
09/366.38.35 -0475/31.38.35 

wim.verschuere@telenet.be 

UITLEENDIENST  materiaalmeesters@anvasport.be  

VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN 

FIETSTOCHTEN 
Tuur De Haeck 
054/419121  

fietstochten@anvasport.be 

OUTDOOR SPORTEN 
Flori De Greif 
0496/72.48.75 

outdoorsporten@anvasport.be 

WATERSPORTEN 
Jean-Pierre Duportail 
09/251.40.68 -0478/71.01.53 

zwemmen@anvasport.be 

ZITSKI &  
SKI INITIATIES 

De Gendt Ronny 
03/777 70 11 - 0475 777011 

Ronny@anvasport.be 

PROVINCIALE ZETELS - ANVASPORT VZW 

ANTWERPEN 
Marie-Jeanne Van Ballaer 
03/568 61 38 -0477/72 39 90 

antwerpen@anvasport.be 

LIMBURG 
Maarten Carmans 
0476 /93 72 56-011/42 57 48 

limburg@anvasport.be 

OOST-VLAANDEREN 
Greet Borgenon 
054 /419121-0473 /832938 

oost-vlaanderen@anvasport.be 

WEST-VLAANDEREN 
Christophe Ryffranck  
050 /670965- 0475 582472  

west-vlaanderen@anvasport.be 

DIRECTE MEDEWERKERS: Hilde Glorieux,  Bea Van Cauwenberge,  
niko Van Cauwenberge,Melissa Floré 
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