NIEUWjaarsBRIEF jan 2018
Beste wensen … op een sportief, gezond en succesvol 2018
Het bestuur wenst jullie het allerbeste toe voor het komende jaar.
We hebben voor jullie opnieuw een gevarieerd aanbod klaar om al fietsend van 2018 een
grand cru jaar te maken. De reis naar het zuiden van Frankrijk ligt in dezelfde lijn.

Kledij afhalen en passen
De kledij wordt afgewerkt door Balans en zou eventueel tentoongesteld staan op Velofolies
dit weekend.
Op zondag 18 februari (tussen 10u30 en 12u30) en op maandag 19 februari (tussen 19 u en 21
u) kunnen jullie in ons lokaal de kledij komen ophalen.
Belangrijk is wel dat de kledij eerst moet betaald zijn vooraleer we de kledij kunnen
meegeven !!!
De factuur werd jullie eind december doorgemaild.
Op diezelfde dagen kunnen leden die nog geen kledij hebben kunnen passen … dit nu
komen doen.

Lidgeld betalen
Er zijn nog een 10 tal leden die hun lidgeld niet hebben betaald. Doe dit zo snel mogelijk
want in de € 120,00 zit ook de verzekering vervat. Sinds 1 januari zijn die leden niet meer
verzekerd.
Op WOT rekening BNP Paribas Fortis BE57 0017 3318 9835 met vermelding lidgeld 2018

Buitenlandse rit 2018
De 48 plaatsjes zijn allemaal gereserveerd. Nog 8 leden moeten hun voorschot betalen.
€ 150,00 op WOT rekening BNP Paribas Fortis BE57 0017 3318 9835

Chauffeurs seizoen 2018
Voor het komend seizoen kunnen we per weekend 1 chauffeur garanderen uit onze poule (
Filip, Tomas, Lode, Koen, Myriam en Rudy)
Voor de tweede chauffeur gaan we een beroep doen op jullie. Kan je partner, een vriend,
familielid , zoon of dochter éénmalig een volgwagen besturen ? Laat het ons weten.
Tommy gaat de uitrol van de chauffeurs regelen.
We hebben 30 weekends … dus met 80 leden moeten we toch aan 30 keer één chauffeur
geraken.
Via structurele sponsoring zullen we dit jaar hoogstwaarschijnlijk op 2 volgwagens beroep
kunnen doen maar dit moet nog gefinaliseerd worden.

Voorbereidingsritjes 2018
Naar jaarlijkse gewoonte stellen we vast dat bij vele leden het kietelt om terug op de
trappers te kunnen duwen.
Vanaf nu spreken we elke zondag af om 9 uur bij Johan Lepoudre , Akkerstraat 1 C in
Hooglede.
Na de rit zijn jullie in het lokaal welkom want Isabelle heeft al 4 bakken Export bijbesteld 😊

Openingsrit en receptie 2018
Op zondag 3 maart starten we terug met ons kampioenschap.
Na de openingsrit nodigen we graag iedereen (met partner en kinderen) uit op de
openingsreceptie. Dit jaar nodigen we ook de sponsors van de Trioclassic uit.
Alles gaat door in Gitsdal bij ons lid Dietrich Monteyne.
Inschrijven is verplicht via de website (om de traiteur te kunnen verwittigen)

Kampioenviering 2018
Het feest gaat dit jaar terug door in de Vossenberg op VRIJDAG 26 oktober 2018
Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

