WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht februari 2020
1. Lidgeld : reeds heel veel leden betaalden hun lidgeld voor 2020.
Toch zijn er nog enkele leden die dit tot nu toe vergeten zijn.
Ondertussen zijn we reeds met 217 leden, waaronder 8 nieuwe.
2. Voor wie nog geen lid is voor het nieuwe seizoen zijn dit de laatste
berichten die je ontvangt.
3. Er worden nog steeds chauffeurs gezocht voor onze volgwagens !
De lijst is beschikbaar op internet. Aarzel niet om je naam in te
vullen, je krijgt er zelf nog eens 2 drankbonnetjes voor. Zeker met
de grote groepen waarmee we nu elke zondag zijn, is een
volgwagen geen overbodige luxe.
4. Extra informatie over onze drie-daagse naar de Veluwe en de
twee-daagse naar Namen kan je vinden op de homepagina van
onze website.
www.blijffit.be
5. Op het einde van dit seizoen is het reeds 10 jaar geleden dat wij
met onze nieuwe kledij zijn gestart. Dit is dan ook het laatste
seizoen dat we met deze kleding van start gaan. Wie nog kledij wil
bestellen voor dit seizoen kan dit alles aan een korting van 25%.
6. Enkele aanpassingen voor het nieuwe seizoen 2020.
-Een speed pedelec hoort in principe niet thuis in een fietsclub,
maar gezien de huidige trend en met begrip voor mensen die het
nodig hebben, kan het toch mits de nodige discipline. Wanneer
je gebruikt maakt van een speed pedelec verwachten we van jou
dat je achteraan in de groep rijdt en dat je niet deelneemt aan het
vrije gedeelte. Ook zal er bij defect niet gewacht worden.
-Elk jaar wordt er ook een tijdrit georganiseerd. Om deel te
nemen aan deze tijdrit moet je minstens 12 punten behalen.
-Elke rit die vertrekt op een locatie op verplaatsing, krijgt de
punten van de (a)grB-rit
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