Wijnegem, 26 november 2017

CLUBNIEUWS DECEMBER 2017

De ALGEMENE VERGADERING heeft plaats op maandag 4 december 2017 om 20 uur in De
Schuur, Wommelgemsteenweg
- AGENDA
-

Verwelkoming door de voorzitter.

-

Algemeen jaaroverzicht 2017 door de secretaris Paul Van Dael.

-

Kasverslag door de penningmeester Marc Bruynseels

-

Huldiging clubkampioenen en lid van verdienste.

-

Bestuursverkiezing: GEEN kandidaturen binnen; uittredend en herkiesbaar : Paul Van Dael,
Erwin Gyssels, Viviane Bal en Ludo Couwels

-

Bedanking voor de inzet van alle bestuursleden en hulp van leden en dames van leden bij
onze organisaties

-

Informatie van de voorzitter om voor de Wijnegemse Pijl en de Kanalenrit, vrijwilligers / helpers
aan te duiden , of te vragen :
Voor achter de toog en service voor de toog , voor het secretariaat, voor de bevoorrading
onderweg, voor het afpijlen en de pijlen te verwijderen.
PAUZE met het nuttigen van een versnapering. aangeboden door WBC en de
mogelijkheid om de nieuwe resterende WBC-kledij van de voorbije vijf jaar voor een
prikje aan te kopen!
Soldeprijzen : 5 en 10 euro

-

VWB-info door de voorzitter. ( lidgeld, verzekering, pechverhelping , enz..)

-

Informatie over het project van de nieuwe fietskledij ( door de kledijcommissie )

-

Erwin stelt programma voor volgend jaar voor de A-ploeg.

Voorzitter : VAN HONSTE André, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem Tel: 0475/432258 Secretaris : VAN
DAEL Paul, J.B. Pittoorsstraat 31, 2110 Wijnegem Tel :03-353 88 56
Rekeningnummer : BE84 0680 4912 4059 – Wijnegem Bicycle Club, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
E-mailadres secretaris: wijnegembicycleclub@telenet.be

-

Viviane Bal geeft info over de plannen van de B-ploeg.

-

Inlichtingen over mogelijk twee meerdaagsen : 4 of 5 dagen in juni ( Westhoek of elders , via
Ludo C ) en Alpen of Vogezenrit ( einde augustus )

-

Info over programma 2018 : reisje met etentje 17/02 , Wijnegemse Pijl 15/04 , Tijdrit en BBq
op 03/06 en Kanalenrit op 09/09/2018

-

Vragen staat vrij.

-

Aansluitingen en betaling lidgelden.

-

Allerlei en veel fietsgenot

Aansluitingen en verzekeringen 2018.
Het lidmaatschap van onze club bedraagt 25,00 euro voor een normale aansluiting en 10 euro voor
een tweede gezinslid en voor jongeren onder de 21 jaar.
De tarief van de Vlaamse Wielrijdersbond blijft 30 Euro.. maar dit bedrag geldt ook voor het
hele gezin, ongeacht het aantal gezinsleden !!!!
Zij die wensen lid te blijven van de Vlaamse wielrijdersbond storten 55 Euro (club + VWB) of 40
Euro voor leden onder 21 jaar, op rekening BE84 0680 4912 4059 van Wijnegem Bicycle club,
Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
Dus 30 euro + 25 euro= 55 € voor de eerste aangeslotene bij onze club. Per bijkomend
gezinslid betaal je bij de club 10 euro extra. Leden onder 21 j betalen natuurlijk 10€ voor de
club!
De bestaande verzekering vervalt op 1 januari 2018. Van dan af dient U ook een nieuwe lidkaart te
bezitten.
De Vlaamse Wielrijdersbond vraagt ons om de betalingen door te storten vóór 1 december.
Wij vragen u dan ook om uw betaling aan ons over te maken vóór 20 november ! ! !
Wanneer de betaling later binnenkomt, kunnen wij u niet garanderen dat uw aansluiting in orde is op
1 januari.
MEDEDELINGEN:






Op zondagvoormiddag van begin november tot einde februari indien het weer het toelaat ,
verzamelen er twee ploegen. Beide ploegen vertrekken om 9u30 maar afzonderlijk.
Op woensdag: (indien het weer het toelaat – voorspellingen minder dan 50% kans op
regen))
!!!!!Vertrek om 09h30 op het Marktplein Wijnegem!!!!!.
Afstand: tussen de 100 en 120 km.
’s Middags wordt gestopt voor een snack en een pint, koffie of frisdrank.
Op 17 februari 2018 plannen wij een alternatief voor het teerfeest. We gaan een reisje
maken. Verdere gegevens volgen nog maar hou de ganse dag vrij!

Noteer dit alvast in uw agenda.
Het Bestuur
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