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2. De club 

2.1 Onze missie en visie 

 Recreas watersportclub richt zich tot alle personen met een beperking én hun omgeving. Voor elk wat wils en 
op ieders maat...  
Wij willen zoveel mogelijk personen met een beperking en hun families en vrienden aanzetten aan watersport 
te doen in kwaliteitsvolle omstandigheden.  
Wij willen zoveel mogelijk watersporten en clubs toegankelijk maken.  
Wij willen via ons Jeugdsportproject jeugdige sporters met en zonder beperking meer kansen geven. 

2.2 Algemene werking 

 Recreas Watersport is aangesloten bij vzw S-Sport // Recreas, een erkende en door Sport Vlaanderen 
gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie  

 De club kan niet door de gemeente erkend worden omdat we een bovenlokale werking hebben en in 
verschillende gemeenten actief zijn. De club is wel aangesloten bij de Provincie Oost-Vlaanderen.  

 De club heeft een G-Sport kwaliteitslabel. 

 De club is ontstaan in 1990 en staat mee aan de wieg van het aangepast windsurfen voor personen met een 
beperking. Sedert 1991 is de club een actieve partner bij de organisatie van de Europese surfweek voor 
personen met een handicap. De club is uniek met haar aanbod (zitsurfen en blindsurfen) en beschikt over heel 
wat aangepast materiaal. 

 De club beschikt over een eigen website www.recreaswatersport.be, een Facebook-pagina, met daaraan 
gekoppeld een aantal besloten en geheime groepen en een Facebookpagina Windsurfing for Life. Daarnaast 

hebben we ook een event-website www.windsurfingforlife.be. 

http://www.recreaswatersport.be/
http://www.windsurfingforlife.be/
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2.3 Structuur van de club/organogram 

Voorzitter + bestuur
 

Cellen
 

Cel trainers en 
vrijwilligers

 

Cel Jeugd
 

Cel evenementen 
en promotie

 

Dagelijks bestuur
 

 
 

Alle bestuurders zijn vrijwilligers. 
 
voorzitter: 

 leidt de vergaderingen van de feitelijke vereniging en de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

 doet officiële mededelingen aan leden 

 vertegenwoordigt de club naar buiten en zorgt voor contacten met (nieuwe) sponsors 
 
secretaris: 

 bestuurt de club in alle facetten 

 stelt het beleidsplan op 

 vergadert daarvoor minstens 6x per jaar  
 
penningmeester: 

 staat in voor de financiële opvolging van de club 
 
cel evenementen en promotie: 

 brengt ideeën naar voor en coördineert het evenementenbeleid van de club 

 zit de evenementvergaderingen voor 

 zoekt extra vrijwilligers voor de organisatie van de evenementen 

 zorgt voor catering 
 
cel vrijwilligers en trainers: 

 bestaat uit alle trainers en vrijwilligers 

 zorgt voor een goede samenhang in het sportief beleid van de club 
 
cel jeugd (in opstart) 

 bestaat voornamelijk uit ouders, trainers en enkele jeugdleden 

 zorgt voor het algemeen jeugdbeleid 

 fungeert als aanspreekpunt bij problemen/vragen in verband met de jeugdwerking 

 heeft een goed contact met het bestuur 
 

3. Nieuw lid?! 

3.1 Tips voor nieuwe leden 

Hoe word ik lid? 
Je mag één keer komen proberen. We vragen meteen jouw mailadres om belangrijke informatie door te mailen. Beslis je 
nadien om je in te schrijven, dan ontvang je van de verantwoordelijke voor de inschrijvingen een mail met de vraag om 
het lidgeld over te schrijven.  
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Naast de betaling van het lidgeld vragen we je ook een fiche met je gegevens in te vullen. De fiche moet binnen de twee 
weken terugbezorgd worden. Dat is heel belangrijk in functie van de verzekering. 
Van zodra je inschrijvingsgeld betaald is en je fiche correct ingevuld terugbezorgd is, ontvang je je lidkaart. 
 
Lid worden bij Recreas Watersport heeft heel wat voordelen. 
En dit voor slechts 15 euro per jaar (inclusief club geschenk) per lid. 
Het tweede gezinslid betaalt eveneens 15 euro.  
Het derde en volgende gezinsleden betalen 0 euro en ontvangen een familiekaart (30 euro). 
 
Iedereen kan lid worden van sportclub Recreas Watersport, met of zonder beperkingen, familie, vrienden, vrijwilligers en 
lesgevers. 
 
Voordelen lidmaatschap  
 

 Je wordt actief betrokken bij de sportwerking 

 Je wordt lid van een unieke G-watersportclub in Vlaanderen 

 Je geniet van een goede sportverzekering (Sport Vlaanderen-voorwaarden) 

 Leden krijgen korting op heel veel activiteiten 

 Lidmaatschap is vereist voor deelname aan alle kampen van S-Sport // Recreas vzw waaronder de Europese 
Surfweek 

 Je ontvangt alle informatie over de activiteiten in je provincie en alle nationale activiteiten 
 
Bijkomende voordelen Recreas Watersport 
 

 Leden met een beperking krijgen 15 euro korting op het lidmaatschap bij WSC Alleman in Hombeek en een 
korting indien je een zeiltje + I-Do van Recreas gebruikt. 

 Korting bij het huren van windsurfmateriaal en surfpakken op De Gavers Geraardsbergen. 

 Gratis begeleiding tijdens de trainingen G-windsurfen, G-suppen en G-Hobiekayak. 

 Gratis gebruik van de opblaasbare Recreas SUP-boards (Stand Up Paddling) tijdens de oefendagen. 

 Gratis gebruik van de G-tandem windsurfplank (mits ervaren begeleider) tijdens de oefendagen. 

 Gratis gebruik van de G-Hobiekayak tijdens de oefendagen. 
 
Bijkomende voordelen voor jeugdleden (– 18 jaar) 

 1ste  jaar gratis lidmaatschap 

 Polsbandje 

 T-shirt of polo Recreas Watersport 
 
Lid worden is heel eenvoudig. 
 

1) Bel of stuur een mail met je persoonlijke gegevens naar Lieve De Schrijver: 0475 31 55 89 
Mail: recreaswatersport@hotmail.com 
 

2) En betaal € 15 (of 30 euro voor een familiekaart) door overschrijving op rekening van  
Recreas Watersport, p/a Fabriekstraat 55, 1770 Liedekerke 
Rekeningnummer: IBAN= BE35 0682 4633 25 37, BIC= GKCC BE BB 

 Vermeld in het vak mededeling: lidgeld jaartal en je naam (namen). 
 
Nuttig om te weten 
Sommige ziekenfondsen zoals Bond Moyson en De Voorzorg betalen een deel van het lidgeld van de sportclub terug. 
Bezorg ons desgevallend dit formulier. Voor wie lid is van Bond Moyson of De Voorzorg doen wij het nodige. OCMW’s 
en sportdiensten hebben vaak een volledige kijk op andere terugbetalingsmogelijkheden voor financieel kansarmen in 
jouw gemeente.  

mailto:recreaswatersport@hotmail.com
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3.2 Wat krijg je als lid van onze club? 

Als lid krijg je volgende zaken: 
- Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de 

trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere clubactiviteiten.  
- Je ontvangt een lidkaart met voordelen.  
- Afhankelijk van jouw niveau en keuze watersport train je onder begeleiding van gekwalificeerde trainers en 

aangepast materiaal. Ben je die kwijt? Dan kun je een nieuwe aanvragen. 
- Elk lid ontvangt een club geschenk. 
- Onze club organiseert regelmatig oefendagen en initiatiedagen in diverse watersporten en op verschillende 

locaties.  
- Onze club organiseert jaarlijks samen met S-Sport//Recreas vzw de Europese surfweek (laatste week 

augustus) 
 
Maar onze sportclub is méér dan jouw eigen sportbeoefening. Naast bovenstaande zaken, kun je ook nog het volgende 
van ons verwachten: 

- Je bent via onze club aangesloten bij “S-Sport//Recreas, erkende Vlaamse sportfederatie”. Dankzij die 
aansluiting geniet je van de vereiste verzekeringen als sporter en als vrijwilliger.  

- extra activiteiten zoals de opendeurdag, Windsurfing for Life, clubuitstappen, deelname aan de watersportdag,  
(zie Activiteitenkalender) 

- In sommige sportwinkels ontvang je als clublid een korting (op vertoon van je lidkaart).  
 

3.3 Wat vragen we van jou? 

Het aanbieden van de trainingen en andere activiteiten vergt van de club zowel financiële als menselijke investeringen. 
Daarom vragen we volgende zaken van onze leden: 
 
Betaling lidgeld 
15 euro lidgeld per jaar. 
Vanaf 3 leden familiekaart aan 30 euro per jaar. 
 
Verschillende mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer hier zeker eens voor bij jouw 
mutualiteit. Heb je moeilijkheden om het inschrijvingsgeld te betalen? De sportdienst of het OCMW kunnen je helpen om 
voor een oplossing te zorgen. 
 
Engagement leden en ouders 
Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van ouders en leden nodig om 
de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Als lid en ouder ben je immers een deel van onze club 
en vragen we dat je een inspanning levert om: 

- minstens op één activiteit (oefendag, surfweek, opendeurdag of event) aanwezig bent of eens komt helpen 
- Wie méér wil doen is zeker welkom!! Vul dan het strookje achteraan deze brochure in en geef het aan 

vrijwilligerscoördinator.  
- het intern reglement en de afspraken na te komen (zie 5. Intern reglement) 

 

3.4 Vragen? 

Ben je een nieuw lid, dan heb je zeker heel wat vragen. Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie. Heb je nog 
vragen? Neem even een kijkje in onze rubriek “Veelgestelde vragen” of contacteer je trainer. 
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Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze clubwebsite. Daar vind je alle info en nieuwigheden. 
 

4. De trainingen (oefendagen en initiatiedagen) 

G-Windsurfen, G-Light-windsurfen, G-Tandemwindsurfen, G-SUPPEN (peddelen) en G-Bodyboating. 
 
Initiaties, oefendagen, trainingen voor leden en jeugdleden  
Dit kan doorgaan op diverse locaties, maar meestal op De Gavers in Geraardsbergen. Er zijn regelmatig uitstappen met 
de club (ism De Gavers Geraardsbergen, provincie Oost-Vlaanderen, Sporta-Gera, WSC Alleman Hombeek, Benny’s 
SUP-school en diverse inclusieve windsurfclubs). 
 
Van maart tot november: Elke 1ste en 3de zaterdag, van 14u tot 17u, naargelang de weersomstandigheden.  

 G-Windsurfen, (Geraardsbergen, Hombeek, Willebroek, aan zee, Nederland) 

 G-Tandemwindsurfen (Geraardsbergen, Hombeek en Willebroek)  

 G-Hobiekayak (Geraardsbergen en Willebroek)  

 G-Zeilen (Geraardsbergen en nieuw op te starten in Heusden)  

 G-SUP-pen en G-Bodyboating (Geraardsbergen en diverse rivieren)  
 
Let op: schrijf je minstens steeds minstens 1 week op voorhand in per mail of telefonisch zodat wij voor voldoende 
begeleiding en materiaal kunnen voorzien. 
 
Oefendagen G-Zwemmen: 
Op vraag van de leden (niet tijdens de schoolvakanties).  
 
Let op: schrijf je minstens steeds  minstens 1 week op voorhand  in per mail of telefonisch zodat wij voor voldoende 
begeleiding en materiaal kunnen voorzien. 
 

5. Intern reglement 

Onze club respecteert de voorwaarden van het intern huishoudelijk reglement van vzw S-Sport//Recreas en de ethische 
code.  
Fair play, respect en teamsfeer zijn de sleutelbegrippen binnen onze sportclub. 
Elk lid van onze club kent dit reglement. Merk je dat iemand het toch niet naleeft, spreek die persoon daar dan gerust 
vriendelijk op aan.  
Wil je iets melden of heb je een klacht? Mail dan naar onze clubvertrouwenspersoon via 
recreaswatersport@hotmail.com. 
Wil je iets melden buiten de club? Neem dan contact op met S-Sport//Recreas vzw. Zij kunnen je verder helpen of 
gericht doorverwijzen. 
 

6. Activiteitenkalender 

6.1 Extra aanbod 

Naast het reguliere aanbod (zie punt 4 trainingen) organiseren we heel wat extra activiteiten: 
- sportkampen 
- stages 
- bijscholingen G-Windsurfen 
- inclusief maken van watersportclubs 

mailto:recreaswatersport@hotmail.com
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- uitlenen van materiaal 
- Week van de Sportclub, 2de week van september 
- Windsurfing for Life 
- Duiken for Life 
- Europese surfweek voor personen met een handicap 
- Startdag op paasmaandag 
- Opendeurdag voor ouders en familie in april en september 
- Deelname aan de Sport Vlaanderen watersportdagen in mei 
- Wafel- en koekjesverkoop,… 
- Barbecue,… 

Op de website staat de meest recente kalender. 
 

6.2 Bijzondere activiteiten (onder voorbehoud) 

 Zie jaarkalender en Facebook groepen 

 

6.3 Inclusieve windsurfclubs 

Volgende clubs hebben een aanbod voor personen met een beperking: 
 
Sporta Gera - Onkerzelestraat 280 – Geraardsbergen 
www.degavers.be 
 
Adres: 
APB Provinciaal domein De Gavers - Onkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen  
We verzamelen aan de windsurfplas en botenloods, ter hoogte van de chalet Sporta Gera en botenverhuur.   
Wegbeschrijving:  
Een routebeschrijving vind je op http://www.degavers.be/public/route.cfm 
Parking: 
Met de bus, te voet, met de fiets of rolstoelgebruiker: Neem ingang B. Wie over een parkeerkaart beschikt voor 
personen met een handicap, kan een gratis toegangskaart vragen voor het hele seizoen aan de receptie van de 
camping (bareel).  Kom je slechts 1x dan is een dagpasje voldoende . Je kan dit vragen aan de receptie. De wagen 
dient, indien mogelijk, op de bezoekersparking A geparkeerd te worden.  
Alle andere bezoekers kunnen zich parkeren op parking A. De watersportlocatie en botenverhuur bevindt zich op +/- 
300m van Parking A.  
Tarieven dagrecreatie vind je op de website www.degavers.be  
Korting voor leden Recreas Watersport bij huur materiaal windsurfen, zeilboten, surfpak, op vertoon van lidkaart 
Recreas Watersport en zeil- of windsurfbrevet. 
Openingsuren:  
Juli-augustus: elke dag van 11u tot 19u 
April, mei, juni en september: in het weekend en op zon- en feestdagen van 13u tot 18u. 
 
VVW  Inside, Schietbaanstraat 100 – Oostende 
www.vvwinout.be 
 
Windsurfclub Alleman Eglegemweg – Hombeek 
www.wsc-alleman.be 
Locatie: http://www.wsc-alleman.be/website/Index.php?pagina=5 
Speciale tarieven voor Recreas Watersport-leden (onder voorbehoud). 
Individueel lid 45 per seizoen. 

http://www.degavers.be/
http://www.degavers.be/public/route.cfm
http://www.vvwinout.be/
http://www.wsc-alleman.be/
http://www.wsc-alleman.be/website/Index.php?pagina=5
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Individueel lid indien betaald voor 1 maart: 40 euro per seizoen. 
Huur surfmateriaal: 8 euro per dag of 60 euro voor 10 keer materiaalhuur. 
Indien er enkel een plank van de club nodig is en de Recreas zeiler of mastvoeten (type Ido) gebruikt zullen worden dan 
zal er slechts  4 euro aangerekend worden. 
 
Windsurfclub Deinze, Oudenaarsesteenweg 225 - Deinze 
www.windsurfingdeinze.be 
 
Lakeside Paradise Knokke 
http://lakesideparadise.be/ 
 
 
 

7. Veelgestelde vragen 

Wat te doen bij een blessure/ongeval? 
Verwittig onmiddellijk de lesgever of 1 van de bestuursleden. We bezorgen je dan de verzekeringspapieren en geven je 
uitleg over de procedure. 
 
Kan ik gebruik maken van vervoer? 
Er wordt regelmatig carpooling gedaan. In de mate van het mogelijk helpen we je mee zoeken  naar een oplossing. 
Contacteer hiervoor één van de bestuursleden. 
 
Kan ik gebruik maken van een persoonlijk assistent? 
Je persoonlijk assistent is steeds welkom. Indien deze aan de clubactiviteiten deelneemt is het aan te raden om lid te 
worden, teneinde in orde te zijn met de verzekering. 
 
Moet ik op voorhand inschrijven voor de activiteiten? 
We vragen je om uiterlijk 1 week op voorhand te melden of je aanwezig zal zijn op activiteiten, trainingen of oefendagen. 
Wie niet verwittigt kan wel deelnemen, maar kan niet rekenen op extra begeleidershulp of ondersteuning.  
 
Moet ik iets aankopen om te kunnen deelnemen aan de trainingen? 
Er is aangepast windsurfmateriaal en watersportmateriaal voorzien van de club. Je kan ook je eigen materiaal 
meebrengen (schoeisel voor op het water, surfpak, zwemvest, …).  Windsurfplanken en surfpakken kunnen aan 
goedkoop clubtarief gehuurd worden per uur of per dag. Hiervoor dien je wel je Recreas Watersport lidkaart en surf- of 
zeilbrevet te tonen.  
In De Gavers in Geraardsbergen kan je tijdens de training- en initiatiedagen een douche nemen. Het sanitair bevindt 
zich vlakbij de botenloods. Er zijn eveneens douches. 
 
Wat moet in mijn sporttas? 
Zwemkledij, een handdoek, douchegerief en sportieve schoenen of watersportschoenen volstaan. 
Breng ook je lidkaart Recreas Watersport en surf- en zeilbrevet mee. 
 
Welke materiaal koop ik het best? 
Er is heel veel verschil in prijs, soorten en kwaliteit van het materiaal. Je kan best dit best aan de lesgever of bestuurslid 
vragen.  We verwijzen graag door naar Pacific Boardshop, Bruulstraat in Mechelen die een uitgebreid assortiment 
watersportmateriaal en surfkledij voorhanden heeft en je ook een flinke korting geeft. 
 
Kan ik vrijwilliger worden in mijn clubs? 
Uiteraard, stuur dan een mailtje naar recreaswatersport@hotmail.com met je motivatie. 
 

http://www.windsurfingdeinze.be/
http://lakesideparadise.be/
mailto:recreaswatersport@hotmail.com
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8. Algemene contactgegevens 

Algemene contactpersoon is Lieve De Schrijver 0475/31 55 89 (recreaswatersport@hotmail.com). 
 
Het algemeen adres van onze club is: 
Steenweg 481, 9470 Denderleeuw. 
Sporthalstraat 3, 1981 Hofstade 
 
Hieronder vind je andere contactpersonen 
 

Bestuur 

naam functie adres gsm e-mail 

Nele Van Roy 

Voorzitter en 
begeleider 
Master of medecine 

Borrekent 48 
9450 Denderhoutem 0474/34 38 32 nele.vanroy@gmail.com 

Ruben Van De 
Casteele 

Ondervoorzitter en 
Jeugdsportcoördinator 
en trainer 

Papaversstraat 30 
8520 Kuurne 0474/38 71 64 ruben_vandecasteele@hotmail.com 

Lieve De Schrijver Secretaris en trainer 
Sporthalstraat 3 
1981 Hofstade 0475/31 55 89 lievedeschrijver18@hotmail.com 

Birkje De Ridder 
Penningmeester en 
trainer 

Fabriekstraat 55 
1770 Liedekerke 

053/39 08 46 of 
0485/ 83 25 38 birkje_de_ridder@hotmail.com 

Sofie Geeraerts 

Evenementen en PR 
Commissaris van 
feestelijkheden en 
begeleider Liedekerke 0486/03 61 60 so.geeraerts@gmail.com 

Leo De Page Logistiek en vervoer Zingem 0494/44 96 58 Geen mail 

Pascal Buyle Bestuurslid Ninove 054/25 11 85 pascale.buyle@telenet.be 

Marie-Jeanne Van 
Melckebeek Bestuurslid Denderleeuw 

 
marie-jeannevm@hotmail.com 

Extra trainers en losse vrijwilligers 

naam functie  gsm e-mail 

Tina Pinxten 
Trainer en assistent 
Jeugdsportcoördinator Aalst   

Davy Suys 
Begeleider en 
materiaal    

Koen Seminck begeleider Liedekerke   

Silke Praet Trainer    

Lin Negers begeleider Hofstade   

Maggy De Schrijver begeleider Denderhoutem … … 

Geraldine Van Der 
Schueren 

Master of Medicine en 
trainer Diest … … 

Dries Nachtergaele Verpleger    

Glenn Aerts Verpleger    

Sjors Zuiderwijck Trainer    

En vele andere losse 
vrijwilligers, trainers 
en begeleiders begeleiders  … … 
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9. Nuttige links 

www.recreaswatersport.be 
www.windsurfingforlife.be 
www.s-sportrecreas.be 
www.vfg.be 
 

10. Sponsoring en giften 

1. Fiscaal aftrekbare giften: 

Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale netto-inkomen onder volgende 
voorwaarden: 

 De gift moet gedaan zijn aan een organisatie die vanwege de Minister van Financiën een erkenning kreeg voor 
het ontvangen van fiscaal aftrekbare giften. S-Sport // Recreas vzw is opgenomen in de lijst van erkende 
instellingen. 

 Zij moet per instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen. 

Voor de gift wordt door de begunstigde instelling een kwijtschrift uitgereikt.  

2. Het duolegaat: 

Het duolegaat is een manier om een deel van je bezit aan een goed doel na te laten en 
tegelijkertijd ervoor te zorgen dat je erfgenamen geen successierechten moeten betalen. Meer info over het duolegaat 
vind je hier. 

Meer info? 
Voor meer informatie of indien u een gift of duolegaat overweegt, aarzel niet om contact met op te nemen met ons. 

 

11. Jouw recht op privacy 

S-Sport // Recreas vzw verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. Zij 
is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect voor jouw privacy. De vzw houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder. 
  
Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze 
organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier 
je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten je omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens 
beschikt. 

http://www.recreaswatersport.be/
http://www.windsurfingforlife.be/
http://www.s-sportrecreas.be/
http://www.vfg.be/
http://www.recreas.be/uw-voordeel/sponsoring-giften/Pages/Het-Duolegaat.aspx
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Strookje voor helpende handen. 

Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van ouders en leden nodig om 
de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Dat alles met slechts één doel voor ogen: toffe, 
goedkope en kwalitatieve sport- en nevenactiviteiten organiseren. 
 
Maak je twee minuten tijd om dit strookje in te vullen en af te geven aan de trainer(s) of vrijwilligerscoördinator? Je mag 
de antwoorden gerust ook mailen naar recreaswatersport@hotmail.com. 
 

 
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………….. 
 
 
Ben je bereid af en toe nog een extra handje te helpen binnen de werking van de club? Ja / Nee 
 
Op welke basis ben je bereid dat te doen?  
Meermaals per week / wekelijks / maandelijks / enkele keren per jaar / 1 keer per jaar 
 
Met welke zaken wil je ons helpen? Denk daarbij aan: wat doe ik graag, wat kan ik goed, wat heb ik al gedaan voor de 
club, wat lijkt me leuk om te doen? 
 
Kruis gerust alles aan waarin je in geïnteresseerd bent. Dat betekent uiteraard niet dat we je ook zullen vragen om dat 
ook allemaal te doen. In samenspraak met jou kijken we dan welke taken je wel of niet op jou kan nemen. 
 

o administratieve hulp 
o financiële zaken 
o sponsors zoeken 
o catering (tijdens een activiteit) 
o hulp wafelverkoop 
o vrijwilligers aanspreken en motiveren 
o hulp bij Europese surfweek 
o foto’s nemen 
o lid worden van de cel jeugd 
o lesgever 
o vervoer 
o ADL-assistentie (o.a. verzorging en hulp bij het kleden) 
o andere, namelijk: ………………………………………….. 

 
Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Contacteer Lieve via 0475/31 55 89 of recreaswatersport@hotmail.com. 

 
DISCLAIMER  
Sportclub Recreas Watersport, aangesloten bij S-Sport // Recreas vzw, neemt uw privacy ernstig. De contactgegevens 
die u hebt gedeeld in het kader van uw inschrijving/deelname/… worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te 
houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw 
gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten 
zetten of te verwijderen, via privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op www.s-
sportrecreas.be/privacyverklaring. 
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12. Onze sponsors/partners 

Zowel voor de Europese surfweek als voor de watersportclub zijn wij op zoek naar sponsors en partners. Dit kan zowel 
financiële, materiële als logistieke hulp zijn. Alle hulp is welkom (gadgets, T-shirts, petjes, sleutelhangers, surfmateriaal, 
drank, versnaperingen, vervoer, ...) 
Interesse? neem contact op met recreaswatersport@hotmail.com  

           

         

      

 

 Benny's SUP school 

 Windsurfclub Alleman – Hombeek 

 Kiwanis Londerzeel 

 Lions en Leo’s Mechelen 

 Resto Gliss Nieuwenhove 

 Dakwerken CuZN - Aalst 

 Reizen Muylaert – Denderhoutem 

 Just in Case - Iddergem 

 Bierhandel Stravbier – Iddergem 

 Reizen Muylaert 

 DHL 

 DRIPPS 

 Kwitelle Inc – webdesign - Itterbeek 

 Bond Moyson / De Voorzorg / Socialistische Mutualiteiten 

 VFG, Vereniging personen met een handicap 

 Sport Vlaanderen Willebroek 

 Sporta-Gera 

 Provinciaal Domein De Gavers Geraardsbergen 

 … 

 En U misschien? 

mailto:lieve.deschrijver@socmut.be
http://www.bondmoyson.be/ovl/

