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VZW

Info Oktober 2017
Het wielerseizoen zit er weer op. Wat gaat het toch veel te snel. Het was een wielerjaar met
hoogtes en laagtes, want we hebben enerzijds met veel spijt moeten vaststellen dat er toch
weer spanningen zijn ontstaan in enkele groepen en het gaat nog steeds om hetzelfde
probleem nl: de snelheid. Maar laat ons positief naar de toekomst kijken en hopelijk de
nodige lessen trekken uit het verleden.
Anderzijds werden vooral de driedaagse naar Valkenburg en de Willy Vannitsen Classic
een groot succes. Vanaf 1 november schakelen we over naar het winterseizoen en op 10
december heeft het clubfeest plaats waar we zeer graag rekenen op jullie deelname .
Na de sluitingsrit op 29 oktober krijgt iedereen bij aankomst enkele extra drankbonnetjes en
zorgen de lokaalhouders voor taart, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn.
WINTERPROGRAMMA: vertrek

9 uur en terug vóór 12 uur.

A ± 90 km; B ± 80 km; C ± 70 km; D ± 65 km.
Het inschrijfgeld van 1 euro voor de groepen zonder volgauto en 2 euro voor de groepen
met volgauto blijft behouden. Er worden geen drankjetons gegeven en er kan niet betaald
worden met jetons.
Kandidaat-leden mogen ook nu 3 (drie) maal komen testen. Zij moeten zich ook
inschrijven en betalen zoals de vaste leden.
Clubfeest:
Het clubfeest heeft dit jaar, zoals reeds vermeld in een eerdere info, plaats op zondag 10
december in "Het Kelsbekerhof" te Nieuwerkerken. Prijs p.p 40 euro, alle voorziene
dranken inbegrepen.
Inschrijven liefst door overschrijving op onze rekening vóór 30 november. Zie bijlagen.
LIDGELD EN VERZEKERING 2018:
De lidkaarten van de V.W.B. van 2017 blijven geldig in 2018. Nogmaals, gooi je lidkaart
niet weg a.u.b. Er komen dus geen nieuwe lidkaarten voor bestaande leden.
Natuurlijk moet het lidgeld en de verzekering worden betaald.
Verzekering VWB is 30 euro + 10 euro lidgeld per aangesloten lid = 40 euro.
Een gezinsaansluiting blijft eveneens 30 euro + 10 euro per clublid. Bij nieuwe
gezinsaansluitingen moeten de namen, geboortedata en rijksregisternummer van de
deelnemende gezinsleden worden gemeld aan Benny Priemen.
Om tijdig in orde te zijn vragen we jullie het lidgeld over te schrijven VÓÓR 15 december
op de onderaan vermelde rekening van de ZLWTC.
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