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01- Zoals reeds eerder gemeld blijft ons lidgeld ongewijzigd.  Je doet onze secretaris 

en onze schatbewaarder een plezier door zo snel mogelijk te storten (30 euro en 20 
euro voor tweede lid op hetzelfde adres). 

 
02- Onze klassieke nieuwjaarsreceptie gaat door in ons lokaal op zondag 10/1 om 

11 u. Iedereen is van harte welkom ! 
 

03- Op 20/12 is er de jaarlijkse MTB-tocht georganiseerd door onze vrienden van de 
Polken. Het zal Astère Vercauteren erg plezieren veel leden van onze club te 
mogen verwelkomen. Zie affiche in bijlage. 

 
04- Ondertussen ook traditie : onze winterwandeling die ook dit jaar doorgaat vanuit 

Puyvelde. Tijdens de wandeling is er één drankpauze, en na de tocht wordt je 
opnieuw vergast op onze lekkere pannenkoeken. Vrijdag 5/2 om 19 u. 

 
05- Op onze laatste raad van bestuur werd uitvoerig een voorstel voor een 

buitenlandse reis in 2016 besproken. Uit de bespreking bleek dat de raad van 
bestuur logistiek gezien niet in staat was om volgend seizoen een buitenlandse reis 
te organiseren. Wij willen dit tijdig melden omdat het zo stilaan tijd wordt om je reis 
voor volgende zomer te plannen. 

 
06- Zoals reeds eerder gemeld zijn de prijzen voor onze kledij vanaf 2016 fors 

gestegen.  Om deze forse stijging voor de leden te beperken zullen wij als raad 
van bestuur voor de meest gangbare kledij een deel bijpassen zodat het 
voor de leden betaalbaar blijft. Deze bijdrage komt bovenop het feit dat wij jullie de 
kledij reeds aan inkoopprijzen aanbieden. Hieronder vind je de nieuwe prijzen die 
vanaf 1/1/2016 in voege zijn (je zal ze ook terugvinden in de nieuwe brochure).  

 
* korte koersbroek PRO geen bretellen/met zeem :  55 euro 
* korte koersbroek PRO met bretellen/met zeem :  60 euro 
* ¾ koersbroek met bretellen/met zeem :  56 euro 
* collant geen bretellen/geen zeem :    50 euro 
* collant met bretellen/geen zeem :   60 euro 
* zeem in collant :      10 euro 
* zomertrui elite (korte mouwen/lange rits) :   30 euro 
  (ook verkrijgbaar met korte rits en zonder mouwen) 
* zomertrui extra fleece/lange mouwen/lange rits : 40 euro 
* wintervest wind- en waterdicht/ademend :          125 euro 
* regenvest Gamex wind-en waterdicht/ademend : 70 euro 
* body geen mouwen/vooraan wind- en waterdicht :   42 euro 
* zomertrui PRO (korte mouwen/3/4 rits) :   45 euro 
* helm :       30 euro 
* armstukken :       15 euro 
* bandana :        10 euro 

 
07- De raad van bestuur wenst jullie allen nu reeds prettige feestdagen en een zeer 

voorspoedig en gezond 2016 ! 
 
 
Namens de raad van bestuur VZW Blijf Fit VZW 
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