
 
 

WTC BLIJF FIT VZW  -  Ledenberichten oktober 2016  
 

 
 

01- Winterprogramma 2016 – 2017 : 
 

• Onze jaarlijkse winterwandeling met vertrek in Puivelde gaat door op vrijdag 3 
februari 2017 en niet op 6 februari zoals verkeerdelijk gemeld in de vorige berichten. 

• Sinds vorige zondag vertrekken onze winterritten om veiligheidsredenen en ook 
omwille van werken op het vorige parcours op een andere manier; 

i. Wij vertrekken door de Beekstraat, de Grauwensteen en de Heirweg om zo 
achter de kerk van Kemzeke uit te komen. 

ii. Wij fietsen van hieruit steeds rechtdoor langs het Kalf, De Klinge en Clinge.  Wat 
verder komen wij dan in Schuddebeurs boven Hulst uit.  

 
02- Voor onze jaarlijkse MTB-tocht in Nieuwkerken zoeken wij nog altijd de nodige medewerkers; 

graag jullie naam opgeven bij Ivan Vincke. Zowel de deelnemers als de medewerkers krijgen 
2 bonuspunten voor het volgend seizoen. 

 
03- WTC Blijf Fit VZW doet mee aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.  Je kan je 

steun betuigen door deel te nemen aan het mosselsouper op zaterdag 29 oktober tussen 
17 u en 21.30 u.  Iedereen heeft hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging gekregen waarop 
je kan lezen hoe je kan inschrijven.  Uiteraard zijn ook familie en sympathisanten hierop van 
harte welkom.  In diezelfde uitnodiging vind je ook de gegevens om een storting te doen op de 
speciale 1000 km rekening BE14 7331 9999 9983 waarbij je zeker de vermelding 
“170169041 GIFT’ moet opgeven (dit verwijst naar ons deelnemingsnummer).   

 
04- Volgend seizoen staat er terug een buitenlandse organisatie op het programma.  Om tijdig je 

verlof te kunnen vaststellen, wordt deze organisatie voorgesteld op vrijdag 9 december om 
20 u in ons lokaal. Van harte welkom 

 
05- Ondertussen kan je je natuurlijk al lid maken van onze club voor 2017.  En om het voor iedereen 

meer dan betaalbaar te maken blijft het lidgeld 30 euro.  Een tweede lid dat op hetzelfde 
adres woont betaalt ook nu maar 20 euro. Storten op onze clubrekening. 

 
06- Op zaterdag 8 oktober werd het jaarlijkse clubkampioenschap verreden met als volgende 

uitslag  :  
 

 5- François Daneel 4- Frank Bernaert  3- Geert Dhollander  2- Wim Dhollander 
 

              Clubkampioen 2016 : Patrick Heyninck 
 
 Proficiat aan alle deelnemers, aan de kampioen en aan de organisatoren ! 
 

07- Op de laatste raad van bestuur werden de mandaten verkozen voor de komende 2 jaar.  
Dit gaf het volgende resultaat :  

 
Voorzitter : François Daneel 

Ondervoorzitter : Astère Vercauteren 
Secretaris : Michel Vercauteren 
Schatbewaarder : Bert Foubert 

 
 

Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 
François Daneel 
 


