
WTC BLIJF FIT VZW  -   november 2015  
  

01-    Wij sluiten het seizoen 2015 af met 271 leden : een ongelooflijk 
record. 

  

02-    Ondanks al de inspanningen die wij als raad van bestuur doen naar 
onze leden toe, kunnen wij het lidgeld voor 2016 behouden op 30 euro 
(en 20 euro voor een tweede lid dat op hetzelfde adres woont).  Je kan 
vanaf nu je lidgeld reeds storten op onze clubrekening. 

  

03-    Winterprogramma 2015-2016 : 

·       Elke zondag zijn er weer onze winterritten olv het bestuur. 
Vertrek op de gekende parking : vanaf november om 09.30 u. Ook 
op feestdagen ! 

·       Op vrijdag 4 december organiseren wij in samenwerking met 
ons lid Karel Van Hoye, een informatieavond over de producten van 
Etixx.  Aanvang om 20 u in ons lokaal.  Omwille van praktische 
redenen is het wenselijk je deelname op voorhand door te geven via 
onze website.  Deze avond is sterk aanbevolen, en naast enkele 
staaltjes hou je er misschien wel een drankje aan over.  Je krijgt 
nog een afzonderlijke uitnodiging van deze avond (zie bijlage). 

·       De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gaat door in ons lokaal op 
zondag 10 januari vanaf 11 u. 

·       Onze klassieke winterwandeling gaat door op vrijdag 5 februari 
om 19 u in Puivelde.  Na de wandeling zijn er zoals vorig jaar 
pannenkoeken voor de deelnemers. 

·       De openingsvergadering van het seizoen 2016 gaat door  op 
zondag 28/2 om 10 u.  Omwille van het grote aantal deelnemers dat 
de vorige jaren deze vergadering bijwoonde, hebben wij besloten de 
openingsvergadering te laten doorgaan in het parochiecentrum. 

 

  

04-    De tweede zaterdag van oktober vond zoals steeds het 



clubkampioenschap plaats.  De top 5 zag er zo uit : 

 5- Astère Vercauteren            4- Marc De Cauwer        

3- Rik Dhollander               2- Johan Verduyn 

          Clubkampioen : François Daneel 

  

Een proficiat aan alle deelnemers, die meer dan 85 % van 
alle punten behaalden  

 

 

05-  Langs deze weg willen wij ook alle medewerkers en deelnemers van 
de MTB-tocht op 1 november bedanken voor hun inzet om er weer een 
fantastische editie van te maken. 
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