
Inleiding
BredaWandelt gaat veranderen. Er behoefte is naar meer, beter, eerlijker en flexibeler
lidmaatschap. Een breder aanbod met meer speciale wandelingen. Om BredaWandelt
financieel gezond te houden zijn er meer leden en vrienden nodig en meer samenwerkingen
met partners en gemeente.

Er is gekeken naar drie mogelijkheden om mee te doen. Losse deelname, vriend van
BredaWandelt en lid worden. Als vriend ben je belangrijk en zijn er vele voordelen.
Wil je meer, dan maak je gebruik van het creditsysteem met verschillende niveaus: brons,
zilver, goud of platina. Het creditsysteem maakt een individueel keuze programma mogelijk.
Elke activiteit heeft een andere creditwaarde. Je betaalt voor wat je gebruikt.
De basiswandelingen blijven aanwezig en de speciale wandelingen worden gevarieerder en
nemen toe. Evenementen zullen groeien en leden en vrienden krijgen hier kortingen op.
Dit alles wordt ondersteund met een nieuwe huisstijl, website en app, en gaat per 9-1-2023
zijn doorgang vinden.

Wat
BredaWandelt ontwikkelt zich naar een gevarieerder en breder aanbod. Er is gekeken naar
de huidige doelgroep en de toekomstige deelnemer. In 2023 wordt er nog meer ingespeeld
op de behoefte van de deelnemer. Het aanbod wordt ruimer, breder met meer keuze en
diverse prijsniveaus. Ook ben je als vriend en ambassadeur van de club belangrijk. Voor een
klein jaarbedrag geniet je van vele voordelen en leuke acties.

Het nieuwe lidmaatschap systeem dat hierbij past is het creditsysteem. Credits zijn
figuurlijke gezien munten die jij straks kan besteden aan de activiteit die je wil. Betaal niet
voor wat je niet gebruikt. Met dit systeem betaal je waarvoor je gebruikt, geeft het je de
flexibiliteit om tussentijds te upgraden of downgraden.

We willen graag dat iedereen op een persoonlijk manier zijn eigen plek kan vinden binnen
een flexibel en gevarieerd aanbod. Altijd met een component van ontmoeten, ontdekken
en wandelen met een flinke dosis gezelligheid.



Waarom
In de aankomende tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en daar willen we jullie graag in
meenemen, want voor ons zijn jullie BredaWandelt!

BredaWandelt is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot veel meer dan een gewone
wandelclub. Het is een plek waarin mensen samenkomen, verbinding maken en in beweging
komen. Waar we lopen en lachen met elkaar, verhalen delen en vriendschappen sluiten en
waar iedereen welkom is.

Wij zijn erg trots op de groei van BredaWandelt en we willen ook de komende jaren ons
blijven ontwikkelen. Voor een stabiele toekomst voor BredaWandelt. Om financieel gezond
te blijven en het beste te leveren aan onze leden, vrienden, partners en toekomstige
deelnemers.

Er is behoefte aan meer en beter. Variatie en verbreding van activiteiten. Na veelvuldig
overleg met de huidige deelnemers en de trendontwikkeling in de markt, past een
creditsysteem het beste bij een flexibel en gevarieerd aanbod voor de toekomst.

Hoe
De lidmaatschappen worden in verschillende prijsniveaus aangeboden. Denk hierbij aan
brons, zilver, goud of platina. Afhankelijk van jouw ritme, behoefte en wensen kan je een
lidmaatschap kiezen dat bij jouw levensstijl past. De credits die in je lidmaatschap horen zijn
te verdelen naar wens, behoefte en wat je aanspreekt binnen de beschikbare activiteiten in
de agenda. Het lidmaatschap is flexibel te verhogen, opzegbaar (met aanhouding van een
redelijke opzegtermijn) of er kunnen credits bij gekocht worden.

● Het wekelijkse ritme blijft en het maandelijkse ritme wordt uitgebreid met speciale
weekend activiteiten en bijzondere uitjes. Lidmaatschappen worden flexibeler met
meer mogelijkheden. Deze zijn maandelijks opzegbaar. Daarnaast kan je op vier
prijsniveaus instappen.

● Je kan makkelijk instappen als vriend van BW. Gebruik maken van vele voordelen en
op de hoogte blijven middels een speciale nieuwsbrief.

Vriend
Als vriend wil je betrokken zijn bij de club. Met een makkelijke en lage instap. Je maakt
gebruik van kortingen op events en speciale wandelingen, ontvangt een speciale
nieuwsbrief, krijgt een inlog voor de BW app en bent als een van de eerste op de hoogte wat
er de komende periode op de planning staat. Daarnaast geniet je ook van voordelen bij
lokale partners die bij ons zijn aangesloten. Enkele voorbeelden:

● 20 % korting op events zoals de 4daagse of de kerstwandelingen
● 40% korting op speciale wandelingen, tours of een challenge
● Voordeel bij partners zoals korting bij Nouveau van Ham 10%
● Krijgt een unieke BW tas en zo af en toe een leuk cadeau

Prijs p.p. €32,50,- (per jaar)



Lid
Als lid ben je natuurlijk ook vriend maar dan veel actiever. Je wilt erbij zijn. Wekelijks en in
het weekend. Je bent de ontdekker, wil ontmoeten en actief bezig zijn. Je hebt die stok
achter de deur nodig om te wandelen of zoekt een gezellige en verrassende plek waar je
anderen ontmoet. Het gevarieerde rooster zorgt voor afwisseling en bijzondere momenten
om samen te komen. Binnen het lidmaatschap dat je kiest krijg je credits. Deze credits, soort
muntjes, kan jij inzetten voor de activiteit die je wil doen. Hierin kan jij kiezen voor het ritme
van doordeweeks, weekend of het combineren ervan. Jij bepaalt.

Creditsysteem
Dit systeem geeft jou de mogelijkheid te betalen voor wat je gebruikt. Afhankelijk van je
lidmaatschap krijg je een zak met credits, zie het als een zakje met muntjes. Kom je elke 4
weken te kort? Dan kan je elke 4 weken opschalen naar een hoger segment met meer
voordelen, kortingen en credits. Heb je elke maand over, dan kan je twee keer per jaar naar
een lager lidmaatschap schakelen.

Voordelen
- Ben je druk in een bepaalde periode van 4 weken, dan neem jij je credits mee naar

de volgende maand.
- Heb je een keer meer credits nodig dan je huidige aantal omdat je een gave activiteit

ziet, dan koop je met voordeel er credits bij.
- Elke activiteit heeft een bepaald aantal credits gekregen. Het aantal credits dat is

toegewezen aan een activiteit is afhankelijk van het type activiteit en tijdsduur.
- Met het aandragen van leden of vrijwilligers kan je extra credits verdienen.
- Wandel je graag samen met je partner en wonen jullie op hetzelfde adres, dan kan je

1 lidmaatschap delen met je partner.

Aanbod

Basis wandeling
- Met begeleider
- Duur wandeling 1 uur tot 1,5 uur
- Altijd een thema
- Start en stop hetzelfde en bij een horecagelegenheid
- In Breda

Speciale wandeling
- Met gids/begeleiding
- Keuze uit verschillende afstanden
- Omgeving Breda en daarbuiten max 45 min auto rijden
- Duur minimaal 3 uur
- Ontvangst met wat lekkers en drankje
- Lokale component (natuur, historie, regionaal)
- Digitale en/of uitgeschreven route
- Extra’s: zoals muziek, kunst, cultuur, proeverij, brouwerij



Privé Tour
Onder begeleiding van een gids wordt je 1,5 - 2 uur meegenomen op tour. Deze gids gaat
jouw de bijzondere verhalen vertellen over het desbetreffende gebied. Je wordt rondgeleid
en sluit de ochtend of middag altijd gezellig af met een drankje.

Thematische challenge
Een aantal keer per jaar kan jij je opgeven voor de BredaWandelt challenge. Drie of vier
weken lang wordt je gepusht om bijvoorbeeld elke dag 21 minuten te wandelen. Samen met
andere deelnemers wordt je gemotiveerd maar motiveer je ook elkaar om die meters te
maken.

Frequentie van activiteiten

Basis wandeling 8 x per week
Speciale wandeling 1 x per week
Challenge 1 x per 3 maanden
Tour 1x per maand

Lidmaatschappen

Brons 20 euro - 100 credits
Zilver 25 euro - 150 credits
Goud 30 euro - 250 credits
Platina 35 euro - 350 credits

*credits zijn per 4 weken geldig.

Bijkopen

Afhankelijk van je gekozen lidmaatschap kan je met voordeel credits bijkopen.

Bijkopen
€ 20 50 credits €7,50
€ 25 100 credits €7,50
€ 30 100 credits €6
€ 35 100 credits €5

Overzicht credit niveaus

Basis wandeling 15
Speciale wandeling vanaf 40
Challenge 50
Tour 40



Lidmaatschap
Voor alle lidmaatschappen geldt dat het aantal credits dat bij het lidmaatschap hoort, per 4
weken actief zijn. Na 4 weken krijg je opnieuw het aantal credits dat bij je lidmaatschap
hoort. Heb je over? Dan neem die credits mee naar de volgende 4 weken.

Brons
Voor 20,- , Brons: kan je bijvoorbeeld iedere week 1x basis wandelen, en 1x per maand een
speciale wandeling doen.

Zilver
Voor 25,- , Zilver: kan je bijvoorbeeld iedere week 1x  basis wandelen, en 2x per maand een
speciale wandeling doen.

Goud
Voor 30,- , Goud: kan je bijvoorbeeld 2x per week basis wandelen, en 3x per maand een
speciale wandeling doen.

Platina
Voor 35,- Platina: kan je bijvoorbeeld 3x per week basis wandelen en 4x per maand een
speciale wandeling doen. Of 2 keer per week basis, 4x speciaal, en 1 of 2 extra’s

Lidmaatschap mogelijkheden
Deze voorbeelden geven een inzicht van wat er mogelijk is per lidmaatschap. Dit is geen
gegeven. De credits zijn per lidmaatschap naar eigen wens uit te geven.

Gerda
Lidmaatschap Brons, 100 credits

Gerda is druk maar vindt het wel fijn eens per week te kunnen wandelen. Even haar hoofd
leegmaken en in beweging komen. Heel veel tijd voor meer wandelingen heeft ze niet
vanwege haar drukke baan. Spontaan een weekend vrij, dan sluit ze graag aan bij de
natuurwandeling. Als Gerda een te drukke maand heeft, neemt ze haar credits mee naar de
volgende maand.

● Basiswandeling - 1x per week - 60 credits (15 credits per keer)
● Speciale wandeling - 1x per maand - 40 credits (40 credits per keer)

Timo
Lidmaatschap Zilver, 150 credits

Vindt het fijn om anderen te leren kennen en vooral die stok achter de deur te hebben en
actief te blijven ook als de dagen korter worden. Hij heeft geen vaste wandeldag en houdt
ervan om aan te haken wanneer het hem het beste uitkomt. Zo kan hij op een vrije dag
doordeweeks nog eens extra wandelen of kiest hij voor iets speciaals in het weekend.

Basiswandeling - 1x per week - 60 credits (15 credits per keer)
Speciale wandeling - 2x per maand - 80 credits (40 credits per keer)



Sophie & David
Lidmaatschap Goud, 250 credits

Is dol op wandelen, gezelligheid en ontdekken. Daarom wil ze de vrijheid hebben om aan te
sluiten wanneer het haar past. Ze deelt haar weken in zoals het in haar agenda uitkomt. Een
gezellige avond en ochtendwandeling, daarna in het weekend nog een speciaal uitje of
natuurtocht. Bij de weekendwandelingen geniet ze ervan om verwend te worden met wat
lekkers, goed gezelschap en de kilometers in de benen. Ze neemt dan ook altijd graag haar
partner David mee en vindt het heel prettig dat ze hun lidmaatschap samen kunnen delen.
Dat maakt haar weekend compleet! Doe zoals Sophie en geniet van de vrijheid om deel te
nemen wanneer je wilt.

● Basiswandeling - 2x per week - 120 credits (15 credits per keer)
● Speciale wandeling - 2x per maand - 80 credits (40 credits per keer)
● Tour - 1x per maand - 40 credits (40 credits per keer)

Carl
Lidmaatschap Platina, 350 credits

Hij wil de vrijheid voelen door meerdere keren per week aan te kunnen sluiten en zijn sociale
netwerk uit te breiden. Hij wil bij grote en speciale activiteiten erbij zijn en zijn conditie
verbeteren en op peil houden. Daarom wandelt hij veel mee. Carl is echt een sociaal dier en
heeft energie voor tien! Hij heeft altijd part-time gewerkt en is sinds kort met pensioen.

● Basiswandeling - 3x per week - 180 credits (15 credits per keer)
● Speciale wandeling - 3x per maand - 120 credits (40 credits per keer)
● Challenge 1 x per maand - 50 credits (50 credits per keer)

Kosten voor leden

Lidmaatschap € 20 € 25 € 30 € 35
Credit 100 150 250 350

Basis
wandeling 15 per keer €3,00 €2,40 €1,80 €1,50
Speciale
wandeling 40 per keer €8,00 €6,40 €4,80 €4,00

Challenge 50 per keer €10,00 €8,00 €6,00 €5,00
Tours 40 per keer €8,00 €6,40 €4,80 €4,00



Prijs voor vrienden en niet leden

Prijs niet leden Vriend korting Prijs vriend
Basis wandeling x x
Speciale wandeling €12,50 40% €7,50
Challenge €17,50 40% €10,50
Tours €15,00 40% €9

Events

Naast wandelingen die in het creditsysteem vallen, organiseert BredaWandelt jaarlijkse
events zoals 1x per jaar de 4 daagse en de kerstwandelingen, 3x per jaar BredaWanKelt en
soms een diner of stedentrip. Als lid krijg je op deze events tot wel 35 % korting.

Voor vrienden is er een korting tot 20%, op de ticketprijs.

Ticket Niet leden
Korting
vriend Vriend Korting lid Lid

Kerstwandeling €15,50 30% €11,00 35% €10,00
4daagse (4 dagen) €42,50 20% €34,00 30% €29,75
4daagse (2 dagen) €28,50 20% €22,80 30% €19,95
Kroegentocht €30,00 15% €25,50 20% €24,00
*huidige prijsniveau events

Waar
Er is een uitgebreide portfolio met activiteiten met daarbij een jaarplanning.

Wanneer
9 januari 2023  gaat het nieuwe plan live.

Samenvatting

- Er is gekeken naar de behoefte van de huidige en toekomstige deelnemer die een breder
aanbod en meer variatie wil, en vaker wil komen.
- Veel vraag naar speciale wandelingen

● thema, stad
● natuur
● keuze uit afstanden, van relaxed tot sportief,

- Er komt een nieuw systeem, het creditsysteem. Dit maakt een individueel keuze
programma mogelijk. Eerlijk en flexibel.

- Je betaalt voor wat je gebruikt.
- Om financieel gezond te blijven

● meer leden en vrienden van BW nodig
● BW werkt meer samen met partners en Gemeente Breda



- De basiswandelingen blijven aanwezig en de speciale wandelingen worden gevarieerd
en nemen toe.

- De vernieuwing wordt ondersteund door een nieuwe huisstijl, website, en boekings-app.
- Evenementen zullen groeien en leden en vrienden van BW krijgen hier kortingen op.
- Ingang van nieuwe systeem, app en website 9-1-2023.


