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WELKOM 

Hardlopen of joggen, maar ook sport in het algemeen, hebben de laatste jaren een grote groei 

doorgemaakt. De talrijke voorlichtingscampagnes zijn hieraan niet vreemd. Mensen worden 

gestimuleerd om een actievere levensstijl te volgen en gaan op zoek naar een voor hen geschikte 

activiteit. 

Joggen en (hard)lopen is dan één van de ideale mogelijkheden. Het vereist immers geen dure 

investeringen (een paar goede loopschoenen en eenvoudige loopkledij  volstaan). Je vertrekt 

wanneer je er tijd voor hebt en je bepaald zelf je doelen of ambities. 

De gemeente Stabroek en haar omgeving lenen zich hier uitstekend voor. De uitgestrekte polders 

en bossen liggen immers aan de achterdeur en nodigen elke loper uit om in deze unieke omgeving 

zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. De recent vernieuwde gemeentelijke tartanpiste biedt 

bovendien de ideale mogelijkheid om nog meer doelgericht te trainen.  

Wat wil een mens dan nog meer ? 

Alleen is maar alleen natuurlijk en samen sporten heeft tal van voordelen. Zo deel je in loopclub je 

ervaringen met teamgenoten, moedigt  men elkaar aan om zijn grenzen te verleggen, heb je steeds 

hulp bij een mogelijk ongevalletje, enz.  

Kortom een sportvereniging is de ideale plek om je dagelijkse sleur even achter u te laten. 

Voeg daar nog de gerichte trainingsadviezen van gediplomeerde trainers bij en het kan niet meer 

mis gaan met de motivatie en het behalen van je persoonlijke doelstellingen! 

U koos ervoor om lid te worden van onze club en daar zijn we bijzonder blij mee.  

Met deze brochure bieden willen we u graag wegwijs maken in onze vereniging.  U ontdekt hier de 

geschiedenis, onze visie en onze manier van werken. 

Heeft u verder nog vragen? Twijfel niet en richt u tot een van onze bestuursleden, zij zullen u graag 

de nodige info verstrekken. 

Alvast een warm welkom in de wereld van  

 

LopersGroep Putte v.z.w… 

‘de gezelligste loopgroep van ’t Noordelijk halfrond en omstreken..’ 

 

 

 

  



 

3 
 

GESCHIEDENIS 

Lopersgroep Putte ontstond in het voorjaar van 1991 toen enkele Putse joggers/lopers elkaar 

ontmoetten en bedachten dat samen rennen leuker was dan alleen. Langzaam groeide de groep 

enthousiastelingen en in de naderende winter was “’s avonds het bos in” geen optie meer. Daar er 

in ‘Hollands’ Putte geen goede sportaccommodatie was werd er uitgeweken naar de piste in 

Stabroek waar bovendien verlichting was.  

‘Vrijuit door het bos rennen’ werd al snel serieus trainen  en  deelnames aan wedstrijden werden 

een goed gebruik. Talloze regionale, provinciale en ook internationale wedstrijden werden bezocht. 

Marathons in binnen- en buitenland zijn voor vele leden gemeengoed geworden. 

Eind 2003 werd een aparte jeugdgroep toegevoegd om ook ‘ de kleintjes’ voor de loopsport 

enthousiast te maken.  

Met de gebruikelijke ups en downs groeide de groep tot wat we nu zijn : 

# Een vereniging waar plezier in het (hard)lopen en de informele clubgeest voorop staan.  

# Ongeveer 125 actieve  leden, waarvan  20  jeugdleden . 

# Begeleid door gediplomeerde trainers  ( KNAU en BLOSO ) 

Vanwege de steeds strikter wordende wetgeving m.b.t. aansprakelijkheden werd de vereniging in 

2004 een officiële v.z.w.. 

 

OFFICIEEL 

Naam: Lopersgroep Putte v.z.w (LGP)  

Maatschappelijke zetel : de Croone 3, B-2940 Stabroek 

Ondernemingsnummer : 865.393.121 

 

 

FINANCIEEL 

      Lidgelden          Spec. activiteiten : 

BANK  KBC, kantoor Putte ING , kantoor Stabroek 
Rekening 730-1407663-92 363-0990898-83 
IBAN  BE12 7301 4076 6392 BE14 3630 9908 9883 
BIC code KRED BE BB BBRU BE BB 

 

Belangrijk: Bij stortingen steeds de naam van het betreffende lid vermelden! 

 

OP HET NET 

Eigen clubsite : www.lopersgroepputte.be 

De Facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/Lopersgroep-Putte/110744108961870 

De Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/550802778311079/  

  

http://www.lopersgroepputte.be/
https://www.facebook.com/pages/Lopersgroep-Putte/110744108961870
https://www.facebook.com/groups/550802778311079/
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BOGERS Johan
Voorzitter

VZW
Subsidies

Kermisloop
Off-Road Duathlon

Sportraad S en B

DE HAES Karel
Lid

Materialen
Feestbestuur

SR Stabroek

KUYLEN Guy
Ondervoorzitter

Feestbestuur
Kermisloop

Clubuitstappen

SOMERS Patricia

Jeugdcoordinatie
Jeugdtrainer

HENKENS Patrick 
Penningmeester

Jeugdtrainer
KAVVV-contact

KBC-cross
Scholencross

SR BeZaLi

VLEMINX Rudi
Secretaris

Sporta-contact
Verzekeringen

Off-Road Duathlon
Sponsoring

VERMEIREN Hilde
Lid

Kledij
Feestbestuur 

SR Stabroek

BESTUUR : 

Johan Bogers : +31 (0)164 67 27 59  +31 (0)6 25 71 13 67 
voorzitter@lopersgroepputte.be  /  Johan-Bogers@kpnmail.nl 
 
Guy Kuylen: +32 (0)3 665 09 49 +32 (0)476 31 47 44 
ondervoorzitter@lopersgroepputte.be  /  guy.kuylen@skynet.be 
 
Rudi Vleminx: +32 (0)3 568 67 60 +32 (0)486 39 34 30 
info@lopersgroepputte.be  / info@vlemme.be 
 
Patrick Henkens: +32 (0)486 50 33 19  
penningmeester@lopersgroepputte.be / patrick.henkens@telenet.be 
 
Patricia Somers: +32 (0)486 21 78 80 
jeugd@lopersgroepputte.be  /  patricia_somers@hotmail.com 
 
Hilde Vermeiren: +32 (0)3 295 34 75 
karel.de.haes@telenet.be 
 
Karel de Haes:+32 (0)3 295 34 75 
karel.de.haes@telenet.be 
 
ORGANIGRAM  

mailto:voorzitter@lopersgroepputte.be
mailto:Johan-Bogers@kpnmail.nl
mailto:ondervoorzitter@lopersgroepputte.be
mailto:info@lopersgroepputte.be
mailto:info@vlemme.be
mailto:penningmeester@lopersgroepputte.be
mailto:patrick.henkens@telenet.be
mailto:jeugd@lopersgroepputte.be
mailto:patricia_somers@hotmail.com
mailto:karel.de.haes@telenet.be
mailto:karel.de.haes@telenet.be
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AANGESLOTEN BIJ: 

 

  
Stamnr.: 030  -  Contactpersoon : Patrick Henkens 

 

De Koninklijke Antwerpse Vereniging Voor Vriendenclubs is een Provinciale sportbond die 18 

sporttakken bundelt en in de afdeling ‘Atletiek’ 19 verenigingen herbergt.  

 

Voordeel : 

Leden nemen gratis deel aan de door KAVVV-clubs georganiseerde wedstrijden. De afdeling atletiek 

organiseert pistemeetings, veld- en stratenlopen en kampioenschappen. 

Let wel! Deelname in officiële clubkleuren en vertoon van KAVVV-lidkaart zijn verplicht.  

KAVVV verzekerd haar leden bij Ethias. 

Website en info:      http://www.kavvv.be/           www.kavvv-atletiek.eu    

 

 
Stamnr.: AN468  -  Contactpersoon : Rudi Vleminx 

 

SPORTA-federatie vzw is Vlaanderens grootste, door BLOSO erkende, recreatieve sportfederatie 
met een veelzijdig dienstenpakket. SPORTA-clubs kunnen gebruik maken van een hele serie 
opleidings- en  ondersteuningsmaatregelen (DYNAMO-project ) 
 
Voordeel: 
Aantrekkelijke voorwaarden sportongevallenverzekering (Ethias). 
Korting op diverse wedstrijden die georganiseerd worden onder de vleugels van deze federatie. 
SPORTA-leden zijn altijd verzekerd bij alle activiteiten die door SPORTA-clubs zijn georganiseerd. 
Jogging-leden genieten van een gratis verzekering voor individuele training. De waarborgen 
‘hartfalen en beroerte’ werden ook in de polis opgenomen. 
Website en info: http://www.sporta.be  
 

VERTEGENWOORDIGD IN ADVIESRADEN VAN: 

SPORTRAAD STABROEK 
Afgv.Hilde Vermeiren – Karel De Haes 
http://www.stabroek.be/Vrije_Tijd/Sport/Sportraad  
 
SPORTRAAD BEZALI 
Afgv. Patrick Henkens – Johan Bogers 
http://adviesraden.stadindialoog.be/adviesraden/spr-bzl   

http://www.kavvv.be/
http://www.sporta.be/
http://www.stabroek.be/Vrije_Tijd/Sport/Sportraad
http://adviesraden.stadindialoog.be/adviesraden/spr-bzl
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TRAININGEN  

Pistetrainingen voor Jeugd en Volwassenen gaan steeds door op de atletiekpiste van het 

sportcentrum Moorland aan de Sportweg 1 – te Stabroek (achter gemeentehuis ) 

De exacte trainingslocaties vind U op Google Maps 
(https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zxsY_4NZNwHs.k1xDfurt1HYw) of 
scan deze code om de kaart te bekijken. ) 
 

 

Woensdagavond van 19u00 tot 20u45. (volwassenen) 

PISTETRAINING: Specifieke (baan)training – interval van kort tot lang. Trainen doen we in twee 
groepen, met aandacht voor de eigen mogelijkheden en niveau. Na de training is er mogelijkheid tot 
douchen. Hierna is er dan nog, geheel vrijblijvend, een informele “ 3de helft ” in het chalet ….  

De trainingen worden geleid door gediplomeerde  (BLOSO & KNAU) trainers. Maandelijks stelt de 
trainer een nieuw trainingsschema ter beschikking dat kan gedownload worden op de ledenpagina 
van de website (www.lopersgroepputte.be/leden). Deze schema’s geven voor hen die meer dan een 
keer per week willen trainen, een goede leidraad voor verdere trainingsopbouw. Voor zij die nog iets 
meer willen, kan een op de persoon zelf toegespitst trainingsschema gemaakt worden voor bv. 
Marathon ……… 

Zaterdagmorgen (duurloop - volwassenen) 

Vertrek stipt om 9u30 aan de parking van het Ravenhof (Oud Broek). 
De laatste zaterdag van de maand “het Mastenbos” aan de Oude Galgenstraat te Kapellen. 
(duur ongv. 1 u) 

Zondagmorgen (duurloop - volwassenen) 

Vertrek stipt om 9u30 aan de parking van het Ravenhof (Oud Broek) 
(duur ongev. 1.30 u) 

TRAININGEN jeugd 

Iedere woensdagavond trainen onze jongeren onder leiding van Seppe, Lennard, Patricia en 
Patrick op de piste van het sportcentrum Moorland en dit van 17.30 u tot 18.45 u . Onze trainingen 
zijn geen saaie bedoening of militaire driltrainingen. Voor onze trainers primeert het ruime 
spelelement. Spelenderwijs komen alle elementen van de atletieksport aan bod.  
Zo leer je alles over de loop-, werp- en springdisciplines. 

CONTACTGEGEVENS TRAINERS : 

Pierre van Schilt  +31 164 - 67 42 71 

    +31 6 14 26 26 14  pierre@lopersgroepputte.be 

Herman in ‘t Veen  +31 165 / 53 52 83  
    +31 6 38 32 80 75  herman@lopersgroepputte.be  
Agnes van der Voet  +31 165 / 54 40 78  agnes@lopersgroepputte.be 
Patrick Henkens (jeugd) +32 486 / 50 33 19  patrick.henkens@telenet.be 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zxsY_4NZNwHs.k1xDfurt1HYw
http://lopersgroepputte.be/club/trainingen-seniors/
file:///C:/Users/Rudi/Desktop/www.lopersgroepputte.be/leden
mailto:pierre@lopersgroepputte.be
mailto:herman@lopersgroepputte.be
mailto:herman@lopersgroepputte.be
mailto:herman@lopersgroepputte.be
mailto:agnes@lopersgroepputte.be
mailto:patrick.henkens@telenet.be
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LID WORDEN  

 
Een goed begin, eerst zelf proberen: 
We vinden het altijd fijn om nieuwe leden te mogen begroeten, maar het spreekt voor zich dat we 
iedereen graag eerst laten kennis maken met onze werking en hoe kan dat beter dan onmiddellijk 
aan een training deel te nemen. Bij onze club kan een aspirant-lid steeds drie trainingen vrijblijvend 
bijwonen. Eenmaal overtuigd, kunnen we de papiermolen aan het werk zetten. 
 
Inschrijven: 
LGP werkt zoveel mogelijk met een digitale administratie. Inschrijven doe je dus bij voorkeur via het 
inschrijvingsformulier op onze website www.lopersgroepputte.be/ledenadministratie 
Na het doorzenden van je gegevens ontvang je een bevestigingsmail en waarin de 
betalingsprocedure voor het lidgeld nog eens in toegelicht wordt.  
 
Lidgeld : 
Het jaarlijks lidgeld bedraagt al jaren € 60 voor volwassenen en € 35 voor jeugdleden (6 – 18 jaar).  
 
Een contributiejaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.  
Om onze leden te kunnen (her)verzekeren is het noodzakelijk dat het lidgeld tijdig betaald wordt. 
We nodigen onze leden in augustus uit om het lidgeld over te schrijven en dit uiterlijk voor het eind 
van de maand september. Bij laattijdige (na september) betaling vervallen mogelijk toegekende 
kortingen. (zie ook ‘Ledenvoordelen’) 
 
Voor nieuwe leden die in de loop van een jaar toetreden geldt volgende staffel : 
      Volwassenen  Jeugd 
 t/m maand november   60     35   
 december t/m maart   50     25 
 april -  mei     40     20 
 juni – juli     30     15 
 augustus-september   80 (*)   

 (*) automatisch ook volgend seizoen  
 
Jeugdleden betalen bij toetreding 10 euro extra, zij krijgen hiervoor een club-singlet. 
 
Volwassenen dienen  bij inschrijving een keuze te maken voor aansluiting bij KAVVV of SPORTA.  
Jeugdleden worden altijd bij KAVVV aangesloten. Over deze verbonden en hun voordelen vindt u 
meer info eerder in deze uitgave onder het item ‘AANGESLOTEN BIJ” 
 
Leden die dit wensen kunnen er ook voor kiezen om bij beide sportbonden aan te aansluiten; dit 
mits een meerkost (€ 8) voor de SPORTA aansluiting.(enkel volwassenen) 
 
Wil je wisselen van sportbond, dan kan dit elk jaar bij de herinschrijving (september). Dit is dan 
kosteloos. Het volstaat om dit per e-mail aan het secretariaat te melden. (info@lopersgroepputte.be) 
Meer informatie omtrent verzekeringen verkrijgt u bij eveneens bij de secretaris of de contactpersoon 
van de betreffende organisatie.   
 
Tussenkomst mutualiteiten: 
Voor leden van een sportclub, voorzien de meeste Belgische mutualiteiten een jaarlijkse tussenkomt 
De aanvraagformulieren kan je gewoonlijk downloaden op hun websites of afhalen bij de lokale 
kantoren. Het ingevuld formulier bezorg je aan een van onze bestuursleden die het zullen 
afstempelen en tekenen. 
De clubgegevens : LOPERSGROEP PUTTE VZW Onr.: 865.393.121 / De Croone 3, 2940 Stabroek 
Sporttak: atletiek / jogging 

http://www.lopersgroepputte.be/ledenadministratie
mailto:info@lopersgroepputte.be
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WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL 

Eerst dit. Ongevalletjes zijn nooit helemaal uit te sluiten. Raak je toch betrokken bij een ongeval, 
dan is het belangrijk om de kalmte te bewaren en te zorgen dat eerste zorgen worden toegediend. 
Indien noodzakelijk verwittig de hulpdiensten op het nummer 112. Let hierbij op dat je bij een oproep 
de noodzakelijke info doorgeeft over de toestand en de juiste locatie van de gewonde. Indien de 
locatie moeilijk te bereiken is zorg je best voor een gids die de hulpdiensten opwacht. (bv bij een 
bosloopje).  
Preventie is uiteraard altijd geboden. Respecteer de verkeersregels en laat je zien! Draag heldere 
kleding en bij absolute duisternis een fluo hesje en extra verlichting. Wie alleen op pad gaat doet er 
steeds goed aan om een mobiel telefoontoestel bij zich te hebben. 
 
Onze club is verzekerd bij Ethias voor gebeurlijke sportongevallen. Alle leden zijn zowel tijdens als 
op weg van en naar de clubactiviteit verzekerd voor lichamelijk letsel en burgerlijke 
aansprakelijkheid.  Afhankelijk van het verbond waarbij het lid is aangesloten zijn de waarborgen en 
de aangifteprocedure licht verschillend. 
 
Leden van KAVVV.: 
Melden het ongeval zo snel mogelijk bij Patrick Henkens en ontvangen een aangifteformulier (ook 
beschikbaar bij de clubsecretaris). Dit formulier dient binnen de 8 werkdagen ingevuld (ook het 
medisch attest !!) opgestuurd worden naar : 
KAVVV Secretariaat, t.a.v. Davy Van Bogaert – Boomgaardstraat 22 b16 – 2600 Berchem  
 
Leden van SPORTA: 
Melden dit ongeval zo snel mogelijk bij de clubsecretaris (info@lopersgroepputte.be). De 
clubsecretaris opent een dossier bij Ethias via een online-aangifte. Het aangifte formulier kan je 
downloaden via de ledenpagina van de website en dient binnen de 8 werkdagen opgestuurd worden 
naar: 
Ethias – Zetel voor Vlaanderen : Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt. 
 
Voor beide verbonden geldt dat de patiënt de rekeningen eerst aan zijn/haar mutualiteit aanbiedt en 
vervolgens een attest waarop de remgelden bewezen worden, overmaakt aan de verzekering. 
Let op! Sportongevallenverzekeringen zijn altijd beperkt! Je doet er steeds goed aan om ook een 
eigen verzekering BA (familiale verzekering) af te sluiten. 
 
CLUBKLEDING 

 
Alhoewel wij het niet verplicht willen stellen, vinden wij het prettig dat de leden op manifestaties of 
wedstrijden een eenheid en clubverband uitstralen. Een manier hierbij is natuurlijk eenheid in 
(wedstrijd)kleding.  
 

     
 
Het assortiment bestaat uit : Singlet – T-shirt – Sweater – Windjack – Body – Tight ( lang of kort ). 
Verdere informatie over maten en prijzen enz. :  Hilde Vermeiren. ( karel.de.haes@telenet.be ) 

mailto:info@lopersgroepputte.be
mailto:karel.de.haes@telenet.be
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CLUBVOORDELEN 

Buiten het feit dat je bij LGP aan je eigen conditie werkt en deel uitmaakt van een sympathieke 

groep zielsverwanten, biedt een lidmaatschap bij onze club nog meer voordelen, nl:  

Wedstrijdaanmoedigingspremie: 

LGP probeert haar leden aan te moedigen om al dan niet in clubverband, deel te nemen aan 

joggings of wedstrijden. Naast het promoten van LGP en de loopsport in het algemeen, denken we 

dat dit een goede uiting en ondersteuning is  van ‘het lopen’.  

Deze aanmoediging bestaat uit een korting van € 25 op het lidgeld voor het volgend seizoen. 

De spelregels voor deze korting zijn: 

1: minimum 1 jaar lid zijn 

2: deelgenomen hebben aan minimum 6 van de door de club of het WCT (wedstrijd-
coördinatieteam) aangeduide wedstrijden.   

3: Je resultaten doorgeven via de website (http://lopersgroepputte.be/leden/doorgave-tijden-
lgp-leden/ ) en deze zodoende met de andere leden te delen.  

4: Het lidgeld voor het nieuwe seizoen dient betaald te worden voor het einde van de maand 
september. Zo niet, vervalt de korting. 

Gratis deelname aan alle eigen organisaties: 

Leden van LGP mogen gratis deelnemen aan alle sportwedstrijden die de club zelf organiseert.  

(KBC-cross, Off-Road-Duathlon en Kermisloop).  

Korting bij sommige van onze sponsors. 

Op vertoon van je lidkaart kan je bij sommige van onze sponsors genieten van een rechtstreekse 

korting. Het is daarom wel van belang dat je bij een aansluiting controleert of je je lidkaart hebt 

ontvangen.  

 

Eigen activiteiten voor sfeer en vertier: 

Het hoeft niet altijd lopen te zijn (al is het nooit ver weg). We zetten jaarlijks ook nog een aantal 
informele activiteiten op onze kalender waarbij we onze leden graag uitnodigen. 
 

- Oliebollenloop: (nieuwjaarsreceptie) 
de eerste zondag van het nieuwe jaar verzamelen we ’s morgens voor een gezamenlijk loopje en 
klinken we na afloop in sportcafé ‘De Chalet’ op het nieuwe jaar op onze nieuwjaarsreceptie met 
overheerlijke OLIEBOLLEN. Op deze receptie zijn steeds de partner (ouders voor jeugdleden) 
mee uitgenodigd 
- Spaghetti-avond: 
woensdag na training in april of mei;  gegroeid als dank voor de vrijwilligers van de Duatlon en 
Cross  
- Clubuitstap: 
Met z’n allen naar een grote/bekende wedstrijd of gewoon op stap 
- Clubfeest:  
Gezellig samenzijn in de vorm van BBQ, etentje, fuif…..   
- Quiz-avond : 
iets voor de donkere winteravonden   
- Bezoek van de Sint en de Drie Koningen : zonder woorden… 

http://lopersgroepputte.be/leden/doorgave-tijden-lgp-leden/
http://lopersgroepputte.be/leden/doorgave-tijden-lgp-leden/
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LGP-WEDSTRIJDEN 

Onze club organiseert zelf een aantal wedstrijden die steevast bezocht worden door een heel 

schare vaste deelnemers.   

1: de CROSS http://lopersgroepputte.be/veldloop/ 

Sinds 1997 wordt deze veldloop, (meestal in de 2e helft van februari) gehouden aan “het Ravenhof”. 

Deze cross, in verschillende leeftijdscategorieën (van benjamins t/m 60+), wordt georganiseerd 

onder de reglementen van het KAVVV en staat bekend als een prijzencross. Dit maakt dat alle 

deelnemers naar huis gaan met een leuke naturaprijs. 

Leden van het KAVVV lopen gratis en niet-aangesloten jeugd t.e.m; kadetten nemen gratis deel.  

Gemiddeld mogen wij een 300 deelnemers verwelkomen. 

 

2: de BIKEAHOLIC    http://lopersgroepputte.be/duathlon2014/  

In 2010 organiseerden we de Off-Road Duatlon voor de eerste maal. Deze uithoudingsproef die 

bestaat uit lopen – mountainbiken en lopen, is ondertussen een klassieker geworden in het recreatief 

Duathlon-wereldje.  

In de bossen rondom camping “de Watertoren” in Berendrecht hebben we een prachtig loop- en 

fietsparcours ( gedeeltelijk op ’t Hollands ) uitgetekend dat volgens kenners bijzonder uniek is. Elk 

jaar opnieuw merken we een grote belangstelling en zijn de inschrijvingen vrij snel volzet. 

Buiten de kids zijn er 2 afstanden : De Discovery-duathlon  voor hen die het eens wil proberen ( 2km 

lopen – 11 fietsen – 2 lopen ) en de Adventure-duathlon (3,5 lopen -22 fietsen-3,5 lopen) voor de 

die-hards.  

Tijdstip : eind  maart.  

 

3: de    http://www.kermisloop.be  

Elke 1e maandagavond van de Putse kermis:   

sinds 2006 wordt in samenwerking met de middenstands-vereniging Putte (MVP) de kermisloop 

georganiseerd. Idee hierachter was  om de steeds stiller wordende maandagavond van de kermis 

nieuw leven in te blazen. Vanaf het begin zorgde LGP voor het looptechnische gedeelte en de PMV 

leden voor het ‘commerciële‘ gedeelte. Het succes van deze loop  maakte het echter  noodzakelijk 

deze in een afzonderlijke vzw onder te brengen. De laatste 3 jaren stabiliseerde het aantal 

deelnemers zich rond de 1.300 voor de 5 & 10 km; vooraf rennen 250 tot 300 kinderen hun kidsrun 

en ontvangen zij een leuke herinnering. 

 

http://lopersgroepputte.be/veldloop/
http://lopersgroepputte.be/duathlon2014/
http://www.kermisloop.be/


 

11 
 

S P O N S O R I N G 

 

Net zoals alle andere verenigingen is LGP voor zijn werkingskosten afhankelijk van lidgelden,  

subsidies en opbrengsten van zijn activiteiten. Een welkome aanvulling die het mogelijk maakt iets 

extra’s te ondernemen,  bestaat uit sponsoring. Wij zij gezegend met verschillende trouwe 

weldoeners, die wij dan ook graag vermelden. Meer info over hen of een koppeling naar hun 

contactgegevens vind je op onze website. 

Het spreekt voor zich dat wij in de toekomst onze clubactiviteiten willen blijven voortzetten, maar 

helaas kost koken geld en wordt het er allemaal niet goedkoper op. We blijven altijd op zoek naar 

sponsors die onze activiteiten willen ondersteunen. Heb je binnen uw kennissenkring mensen 

(zelfstandigen of bedrijven) die uw club of haar activiteiten  zouden willen ondersteunen, neem dan 

contact op met Rudy Vleminx.(info@lopersgroepputte.be) 

ONZE WELDOENERS 

 

  

 

           

    

Sportcafé  

DE CHALET 

Stabroek 

POLDERSE 

ZAADHANDEL 

Stabroek 

mailto:info@lopersgroepputte.be
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