
 

 

      WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht december 2020    

 
  

1. Ondertussen kun je natuurlijk al terug lid worden van onze club voor 2021. 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 kan op onze clubrekening. 
De leden die de beide kledij pakketten gekocht hebben moeten geen lidgeld betalen. 

 

2. Winterprogramma 2020-2021  
 

• Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt afgelast. 

• Winterritten: als de regering terug groen licht geeft. 

• Zondag 7/2/2021: onze jaarlijkse winterwandeling. Info volgt nog 

• Zondag 21/2/2021: openingsvergadering om 10 u in het parochiecentrum.  
 

3. Dit seizoen gaan we op vierdaagse van 21 mei t.e.m. 24 mei naar Arnhem in de Nederlandse 
Veluwe. 
We verblijven in hotel Postillion op basis van drie overnachtingen in half pension. 

(Driemaal ontbijt en tweemaal avondeten op zaterdag en zondag) 

Van hieruit organiseren wij drie A-B en C-ritten.  

De kostprijs is 189 € per persoon. Voor een éénpersoonskamer komt er 106 euro extra bij. 

Inschrijven kan door 50 euro voorschot per deelnemer te storten op onze clubrekening.  

              
4. We gaan dit seizoen ook op vierdaagse van vrijdag 13 augustus tot maandag 16 augustus naar 

Wirtzfeld tegen Butgenbach in de Ardennen waar eveneens 3 prachtige A-B en C-ritten worden 

gereden.  

We verblijven er in het hotel “Drosson” op basis van drie overnachtingen in half pension. 

(Driemaal ontbijt en driemaal avondeten) 

De kostprijs is 216 € per persoon. Voor een éénpersoonskamer komt er 45 euro extra bij. 

Inschrijven kan door 50 euro voorschot per deelnemer te storten op onze clubrekening 

 

 

5. Uw inschrijving mèt betaling van het voorschot dient uitgevoerd tegen ten laatste 20 januari 

2021, 

 …………………………………………… (naam), schrijft in voor de reis van Blijf Fit naar: 

 

 O Veluwe, met …………….. personen, 

 

 O Wirtzfeld, met …………….. personen, en betaalt het vereiste voorschot op de  

 

 

clubrekening BE85 9793 3725 9406 Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 

 

 

 

 

 

 
Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 


