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Woord van de voorzitter

Beste Wapperaars,
Vandaag 6 oktober 2020 is het 50 jaar geleden
dat de eerste Raad van Bestuur samen kwam
om de vzw Wapper op te richten.
De voorloper van Wapper, met Akela op kop,
was al enkele tijd bezig met sport voor gehandicapten te

organiseren in de lokalen te Edegem, en dit in nauwe
samenwerking met het Beschermcomité Gehandicapte Jongeren en
de AKABE Scoutsgroep uit Edegem.
Gehandicaptensport in die tijd kun je nog moeilijk vergelijken met
de sporten die nu aangeboden worden:
•

Rolstoelbasketbal in rolwagens die meer aan een tank deden
denken;

•
•
•
•

100-200 m rolstoel rijden achteruit, met de moeilijkheid om
zeker binnen de lijnen te blijven;
Kegelwerpen met de kegel tussen de tenen;
Tafeltennis: is hetzelfde gebleven;
En veel, veel meer.

50 jaar later is Wapper één van de grootste clubs in België met een
aanbod van 9 verschillende sporten en ongeveer 200 leden. Iets
waar we allemaal terecht fier op mogen zijn.
Wist je dat vanaf het ontstaan van Wapper 37,37% van de gouden
medailles van de Belgen op de paralympische zomerspelen door
Wapper atleten zijn behaald?
Na 50 jaar werd het tijd om het Wapper logo in een nieuw kleedje
te steken, kenbaar gemaakt op 15 september 2020 via website,
nieuwsbrief en sociale media. Hierop waren veel positieve reacties.
Covid-19 heeft de werking van onze club vertraagd en zelfs enige
tijd tot stilstand gebracht. Wij hopen met jullie allemaal dat deze
pandemie zo rap mogelijk vertrekt.
Hou de website in het oog voor nieuwe activiteiten, extra nieuws en
de kalender van de wedstrijden.
Blijf gezond.
Sportieve groeten,
Marc Vergauwen

Nieuwe kledij

Langzaam naderen we het eindstadium van de vervanging van het
Wapper uniform.
Eind van de maand oktober wordt de eerste bestelling geplaatst.
Alle leden die hun lidgeld betaald hebben kunnen hun kledingmaten
opgeven via hun sporttakverantwoordelijke.
Wie zijn lidgeld tegen 20 oktober nog niet betaald heeft kan geen
aanspraak maken op kledij.
Sporters die hun lidgeld niet tijdig betaald hebben mogen ook niet
langer deelnemen aan trainingen wegens "niet meer verzekerd".
Het is dus zeer belangrijk om je lidgeld tijdig te betalen.
In november en december zullen de uniformen verdeeld worden.
Wie later lid wordt zal dan kledij kunnen bestellen. We zullen om de
6 maand kledij bijbestellen.

Steun ons financieel
Wapper financieel steunen zonder zelf geld te geven. Kan dit ?!!!

Ja dit kan !!
VIA TROOPER

VIA MAKRO

