WTC BLIJF FIT VZW - Ledenberichten februari 2017

•

Lidgeld : reeds heel veel leden betaalden hun lidgeld voor 2017. Toch zijn
er nog enkele leden die dit tot nu toe vergeten zijn.
Vergeet niet : als je op onze openingsvergadering je brochure wil ontvangen,
dan moet je betaald hebben tegen 19 februari. Daarna worden immers
alle brochures klaargemaakt. Ondertussen zijn we reeds met 220 leden,
waaronder 4 nieuwe.

•

Voor wie nog geen lid is voor het nieuwe seizoen zijn dit de laatste
berichten die je ontvangt.

•

Niet te vergeten en niet te missen : onze openingsvergadering op
zondag 26 februari met de voorstelling van het nieuwe programma en
het uitdelen van de brochures in het parochiecentrum te Sint-Pauwels
om 10 u. Je kan er na de voorstelling ook je bestelde kledij ophalen of
nieuwe kledij bestellen.

•

WTC Blijf Fit VZW doet mee met één team van 8 personen in de 1000
km voor Kom op tegen Kanker. Wie graag wil meerijden kan zich nog
steeds inschrijven via email blijffit.stpauwels@gmail.com of rechtstreeks bij
iemand van het bestuur t.e.m. 26 februari met vermelding van naam en de
groep waar je wil meerijden (er zijn drie groepen 24km/h, 27km/h en 30
km/h). De afstand van elke rit is 125km.
Elke zondag in maart zullen er in het lokaal na de clubrit telkens twee
deelnemers getrokken worden uit de pot met inschrijvingen. Deze dienen dan
wel aanwezig te zijn.

•

Wie zich op de openingsvergadering wil opgeven als chauffeur van de
volgwagen voor de komende weken is van harte welkom bij Astère
Vercauteren. Ook dit seizoen zullen de chauffeurs van de volgwagens als
beloning naast de punten ook telkens 2 bierbonnetjes ontvangen.

•

De raad van bestuur wordt versterkt met twee nieuwe bestuursleden, Jurgen
Naudts, de ondertussen gekende gele truidrager, en Wim Dhollander die
eerder al 14 jaar deel uitmaakte van het bestuur.
Het ganse bestuur heet beide nieuwe bestuursleden van harte welkom.
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