WTC BLIJF FIT VZW - Ledenberichten november 2016

01- Kom op tegen Kanker – actie :
•

•

•

Ons mosselfestijn ten voordele van Kom op tegen Kanker telde iets meer dan
160 aanwezigen, wat uiteindelijk een opbrengst gaf van ongeveer 3200 euro.
Dit bedrag is ondertussen overgemaakt op de rekening van onze actie. Je kan
de stand van die rekening zelf opvolgen op de site www.1000km.be. Daarop
kan je ‘naar je ploeg’ zoeken; wij staan erin als blijffitwtc.
Je kan onze actie nog altijd steunen door 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).
Ook ons lid Myriam Oste gaat op haar eentje trachten de 1000 km van ‘Kom op
tegen Kanker’ te fietsen, en ook zij moet daarvoor 5000 euro verzamelen.
Indien je haar wil steunen dan kan dit op haar speciale 1000 km rekening BE14
7331 9999 9983 met de vermelding “170167223 GIFT”

02- Wij bedanken langs deze weg al de leden en sympathisanten die hebben geholpen of
deelgenomen aan onze mosselactie.
03- Onze jaarlijkse MTB-rit kende weer een groot succes, met net geen 700 deelnemers.
Ook hier onze dank aan de deelnemers en aan de vele helpers.
04- Zoals elk jaar geven wij nu reeds enkele data voor volgend seizoen, zodat je reeds
kan plannen
•
•
•

Grote ritten : 26/3, 22/4, 20/5, 3/6, 24/6, 8/7, 5/8, 16/9
Aanvullende grote ritten : 1/5, 27/5,10/6, 29/7,26/8,30/9
Meerdaagse organisaties : 3,4,5/6; 13,14,15,16,17,18,19/8

05- Zoals eerder gemeld is er op vrijdag 9 december a.s. een informatievergadering
over deze meerdaagse activiteiten in ons lokaal om 20 u.
06- Niet vergeten om je lidgeld voor 2017 te storten op onze clubrekening : 30 euro en 20
euro voor een tweede lid dat op hetzelfde adres woont.
07- Mededeling : langs deze weg wil ik alle leden meedelen dat ik mij de voorbije week
met onmiddellijke ingang heb teruggetrokken als voorzitter van onze club, en als lid
van de raad van bestuur. Ik dank alle leden van WTC Blijf Fit die de voorbije 26/30 jaar
hebben meegewerkt aan de uitbouw van onze club, en ik dank hen ook voor de
erkentelijkheid die ik van hen steeds heb mogen ondervinden. Ik wens jullie allen nog
veel fietsplezier in de toekomst.
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