WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht juli 2020
1. Het vertrek van onze ritten blijft tot het eind van het seizoen op de parking van
schoenen Molders.
2

Op 21 juli gaan we onze jaarlijkse rit naar “de muur” rijden we vertrekken om 8.30h
op de parking van schoenen Molders. Er zal voor de thuisblijvers ook een B-en Crit zijn nl. “De verkorte scheldeboorden”

3

Voor de twee-daagse naar Namen is het nog mogelijk om in te schrijven en dit tot
20 juli. Alle verdere info over deze twee-daagse vind je op onze website.

4

Het minimum aantal punten voor deelname aan het clubkampioenschap 2020 is 49
punten.

5

Nu zaterdag vertrekken we om 13.00h aan het zwembad van Axel in de Sportlaan.

6

Zoals vroeger reeds medegedeeld zal onze club Blijf Fit vanaf 2021 in een nieuwe
outfit fietsen. In het najaar mag je hierover meer nieuws verwachten.
Voorafgaand wil het bestuur de kledij die we nu nog in stock hebben aan onze leden
aanbieden met een korting van ca 50% ! Neem hiervoor gerust contact op met onze
kledijbeheerder Marc De Cauwer.
Hou er rekening mee dat er geen nieuwe kledij meer besteld wordt indien
bepaalde soorten of maten niet meer in stock zijn.
De nieuwe prijzen voor onze kledij die nog in stock is worden aldus:
BROEKEN

€

KOERSBROEK model PRO met bretellen / met zeem

30

3/4 KOERSBROEK met bretellen / met zeem

28

COLLANT geen bretellen / geen zeem

25

COLLANT met bretellen / geen zeem

30

Dameszeem

---

Zeem in collant

5

TRUIEN Elite
ZOMERTRUI Elite (korte mouwen - lange rits)

15

Korte rits

---

Zonder mouwen

---

Zomertrui extra FLEECE / lange mouwen /
lange rits

20

WINTERVEST wind- en waterdicht / ademend

62

Regenvest GAMEX wind-en waterdicht
ademend
BODY geen mouwen / vooraan wind- en waterdicht /
opbergzakje

35
21

TRUIEN model PRO
ZOMERTRUI PRO (korte mouwen - 3/4 rits)

22

DIVERSE
HELM

15

ARMSTUKKEN

7

BANDANA

5

Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW

