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Maart  Paaseierenactie  

Mei 29  Dag—fietstocht p.14 

Juni  Weekend aan zee p.20 

Augustus  Fietstocht in Bornem 

AGENDA  
  

GIFTEN-SPONSEREN –GIFTEN  
Draag je Anvasport ook een warm hart toe,  

en wens je een gift te doen? 

Anvasport is nu een erkende organisatie 

“die andersvaliden bijstaat”  

 

Giften vanaf 40.00€ gestort na 01/01/2020 zijn fiscaal 
aftrekbaar.  

Met vermelding gift en uw naam. 

Rekeningnr. BE57 7390 1728 8835 

Bic KREDBEBB 

Je kan via onze website een fiscaal attest aanvragen 

Of stuur een mailtje naar info@anvasport.be 

 

Sponsoring of advertenties, 

neem dan contact op met Carolien Van Hende 

mail: sponsoring@anvasport.be 
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Woordje van de Boss  

EINDELIJK 
 
Nog eens een Anvasportje, na een jaar van afzeggin-
gen en organisatieverbod van onze activiteiten. 
Nu er eindelijk een beetje licht schijnt aan de horizon 
wilden we toch laten weten dat Anvasport nog steeds 
gezond is en hopen voor jullie hetzelfde. 
 
De eerste activiteit zijn onze paaseitjes die 
(coronaveilig) verpakt liggen te wachten om onze  
kosten toch te kunnen dekken. 
 
In mei hopen we onze eerste activiteit (fietstocht) te 
organiseren . 
 
Dan volgen ons zee-weekend en nog een dag fiets-
tocht. 
 
Het feit dat alles rond wintersport stil ligt, heeft en-
kele enthousiaste mensen niet belet om een  
fantastisch project te starten : Snowbility. 
Alles staat nog in zijn kinderschoenen maar de drive 
is er. Volg zeker de website voor verdere stappen. 
 
Ook het "Move for ... Anvasport" is van start gegaan 
en hier gaan we in 2022 iets van maken waar zal over 
gesproken worden. 
Je hoort het, we zijn terug vertrokken.  
Hou jullie gezond en tot weldra op een activiteit. 
 
Patrick 
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Balk 500gr  -  11€ 
Zak +/-1 kg  -  19€ 

 

Gevulde paasschelpen  

Schelp in fondant, melk of witte chocolade 

350gr-16€   

Paaseierenactie 
2021 

Zakje +/-220gr - 5€  
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PAASEIERENACTIE 2021 
Zoals elk jaar start Anvasport vzw opnieuw een paaseierenactie.  
De opbrengst van deze actie stelt ons in staat onze werking te blijven 
handhaven. Zo kunnen we verschillende sportactiviteiten aan zeer demo-

cratische prijzen organiseren, aangepaste materialen en individuele begeleiding ter 
beschikking stellen van mensen met een fysieke beperking. 

Wil je Anvasport steunen, koop en verkoop de overheerlijke paaseitjes!  
Bezorg onderstaand bestelformulier aan een medewerker of mail naar paaseie-
ren@anvasport.be 
Een online bestelbon vind je op www.anvasport.be 

Uit naam van alle Anvasporters, alvast bedankt voor jullie steun! 

BESTELBON  PAASEIEREN  2021 
uiterste besteldatum  18 maart 2021 

Datum: ………………… 

Naam: ..................................................................Bezorgen via: …………………….. 

Adres: ………...…………….…..................................................................................  

Tel: ……………………………..…….  indien je een factuur wenst BTW NR ……....……….………….…… 

Rekeningnr. storting:BE58 7512 0296 6779 met vermelding van naam en paaseieren 
2018 

Gemengd assortiment paaseitjes: 

 

Verpakking Prijs Aantal Bedrag 

220 gr zakje 5 €    

500 gr balk 11 €    

1kg zak 19 €    

3 x 1kg zak 54 €    

     

     

Totaal:  

  

Paasschelpen gevuld met assortiment paaseitjes 

Schelpen in: Prijs Aantal Bedrag 

fondantchocolade 350 gr 16 €    

melkchocolade 350 gr 16 €    

witte chocolade 350 gr 16 €    

     

     

     

Totaal:   

     

TOTAAL BEDRAG BESTELLING  

mailto:paaseieren@anvasport.be
mailto:paaseieren@anvasport.be
file:///C:/Users/Ronny_ggbpolg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QT6INK2G/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%
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Het project  

Ons "Move for Snowbility" project dient om in een 
wintersportgebied een aangepaste verblijfplaats te 
verwezenlijken voor mensen met een fysieke beper-
king  

We willen een verblijf verwerven waar onze winter-
sporters terecht kunnen voor het nodige materiaal, de 
begeleiding en de expertise.  

Zowel voor onze verenigingen als voor de families of 
de individuelen zou hierdoor een groot logistiek pro-
bleem opgelost worden.  

 

Historiek:  

Reeds vele jaren trekken een aantal van de initiatief-
nemers jaarlijks de bergen in om mensen met een be-
perking te laten genieten van de wintersport. Die we-
ken gaan door in verschillende skigebieden en in diver-
se accommodaties.  

In de vele hotels en centra worden we steeds met 
open armen ontvangen en doen de mensen lokaal meer 
dan hun uiterste best om deze weken in de optimale 
omstandigheden te doen plaats vinden.  

Als je de hoeveelheid aangepast materiaal bekijkt dat 
voor zo’n week nodig is en als je even nadenkt over de 
vaak specifieke noden van de deelnemers, besef je al 
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snel dat dit geen eenvoudige klus is.  

Dankzij de enorme goodwil van iedereen slagen de di-
verse organisaties er echter telkens weer in om van 
deze weken een succes te maken. Telkens weer wor-
den er oplossingen gevonden.  

Ondanks dat groeide er de laatste jaren het idee dat 
het misschien toch nog beter kon:  

Wat als we niet telkens al dat materiaal van skigebied 
naar skigebied moesten transporteren..;  

Wat als we een verblijf konden vinden waar we geen 
tijdelijke oplossingen moesten zoeken maar waar we 
rustig konden bouwen aan definitieve werkwijzes, vol-
ledig aangepast..  

Wat als we over een centrum konden beschikken waar 
alle materiaal en knowhow permanent aanwezig is..  

Wat als we in een verblijf konden zitten waar elke or-
ganisatie op de voor hun meest ideale manier konden 
werken wat betreft maaltijden, barwerking, lokalen..  

Kortom, wat als we nu eens zelf over een accommoda-
tie zouden beschikken…  
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Dag fietsers . 
 
 
 
 
Iets probeert ons al een jaar in ons kot en van elkaar 
weg  te houden… 
 
Blijven bewegen, volhouden, gezond blijven : het 
wordt ons dagelijks gezegd.  Hopelijk is het voor de 
meesten in de mate van het mogelijke gelukt om af en 
toe eens op pad te gaan ?! 
 
Het aftellen naar het einde van de winter is begon-
nen, de dagen zijn al een pak langer geworden, we 
hadden al enkele mooie lentedagen. Stel je voor dat 
we in de komende maanden, onder omstandigheden, 
terug wat meer mensen mogen zien.   
 
Zouden we niet durven denken om al eens iets uit te 
bazuinen ? We organiseren een familiale fietstocht op 
zaterdag 29 mei in de regio Geraardsbergen.   
 
Uiteraard, dit op één voorwaarde : de maatregelen 
moeten het ons toelaten.   
 
Hopelijk voor de cafébazen en voor onszelf kunnen we 
dan ook al eens een terrasje meenemen (we gaan dat 
weer moeten leren maar ik ben er gerust in…). 
 
Ook onze jaarlijkse fietstocht in en rond Bor-
nem  komt zo in het vizier (begin augustus). 
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In afwachting van dit alles : zorg dat de fiets zo 
spoedig mogelijk in orde staat, blijf er zelf ook gere-
geld op uittrekken met de fiets als ontspanning, naar 
het werk of naar de winkel. 
 
Groetjes  
Tuur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Familienieuws 
 
Bij Desirée en Andy is een flinke zoon geboren  : 
Amaury 
Désirée is de zus van Emmeric (begeleider ) en het 
nichtje van Niko en Melissa 
Van harte proficiat  wegens Anvasport  
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2022 jubileumjaar ! 

35 jarig bestaan van anvasport  

Hopelijk kunnen we nadien ook genieten 
van de fijne herinneringen  

aan deze viering 

alsook aan talrijke andere activiteiten  

Tocht op de Leie 

St.Martens Latem 

2012 

25 jaar  
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Lief stoer Patrickske ...    
Melodie ‘ lief klein konijntje’  

 

 

Avonturenweekend Durbuy  
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Viering  

30 jaar anvasport  

te  

Mechelen op 30 april  
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FIETSWEEKEND  

12-13-14 mei 2017  

Bij Dirk en Nancy  
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Reeds voor de achtste keer zijn we welkom aan 
zee bij i.s.w. Outsider 
coast :  www.outsidercoast.be 

Dit gaat door van 26/06 tot 27/06/2021 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 
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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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Allerlei   

Anvasport wil als vereniging de leden een plezierige en 
veilige (sport)omgeving bieden.   
Grensoverschrijdend gedrag waarbij de integriteit in 
het gedrang komt, hoort hier niet in thuis.   
Overeenkomstig de richtlijnen van Parantee-Psylos, de 
Vlaamse unisportfederatie G-sport, heeft het bestuur 
een AanspreekPunt Integriteit of API aangesteld.   
Deze vertrouwenspersoon is bereikbaar voor wie een 
opmerking, vraag, boodschap of klacht heeft in ver-
band met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  
Een melding of een klacht zal in discretie en vertrou-
wen worden opgenomen en opgevolgd.   
Preventie van grensoverschrijdend gedrag is evenzeer 
belangrijk en hierin kan de API het bestuur adviseren. 
Bij Anvasport neemt Roseline Moerman de rol van API 
op. Roseline is reeds jaren lid van de organisatie maar 
maakt geen deel uit van het bestuur.  
 
Zij is bereikbaar zowel telefonisch als per mail. 
Roseline Moerman 
GSM: 0495/226805 
Email: roseline@anvasport.be 
 

mailto:roseline@anvasport.be
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Zetel v.z.w.  
ANVASPORT 
 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 

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

SPONSORING/
paaseieren 

C.Van Hende 

sponsoring@anvasport.be 

vermelden gift en uw naam. 

Rekeningnr. 

BE57 7390 1728 8835 

Bic KREDBEBB 

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 

WEBMASTER 
Pierre Van Damme   
0496/980916 

webmaster@anvasport.be 

UITLEENDIENST/
MATERIAALMEESTER 

Peter Leyssen 0471/446301 materiaalmeesters@anvasport.be  

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

wim.verschuere@telenet.be 

AanspreekPunt  
Roseline Moerman 
G.S.M.0495/226805 

roseline@anvasport.be  

VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN 

FIETSTOCHTEN 
Tuur De Haeck 
054/419121  

fietstochten@anvasport.be 

OUTDOOR SPORTEN  
Info@anvasport.be 
 

WATERSPORTEN  
Info@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,  Barbara , Dae Jin ,Eric , Pierre  

mailto:info@anvasport.be
mailto:sponsoring@anvasport.be
mailto:secretaris@anvasport.be
mailto:antwerpen@anvasport.be
mailto:materiaalmeester@anvasport.be
mailto:wim.verschuere@telenet.be
mailto:roseline@anvasport.be
mailto:fietstochten@anvasport.be
mailto:antwerpen@anvasport.be
mailto:limburg@anvasport.be
mailto:oost-vlaanderen@anvasport.be
mailto:west-vlaanderen@anvasport.be


24 

 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 

    

  

  

  

    

    


