
 
 

Was jij tevreden over seizoen 2017 ? Wij alvast zeker wel !!  Het was een grand-cru-jaar voor de 

club wat ons zeker motiveert om er in 2018 terug vol voor te gaan !! 

We zijn al volop aan het plannen voor 2018…maar eerst…. 

 

Betaling lidgeld 2018   
Om opnieuw aan te sluiten bij de club in 2018 vragen we om jullie lidgeld te storten vóór 31 

januari 2018 zodat we een nieuwe ledenlijst kunnen opstellen voor de start van het seizoen.  Zo 

is iedereen ook in orde met de verzekering. 

- Voor bestaande leden is dat 50,- €  

- Voor nieuwe leden tot de start seizoen 2018 is dat 170,-€ (inclusief waarborg 50€ ; deze 

krijg je terug na 15 ritten).Hiervoor krijgen nieuwe leden een basispakket kledij.  

- Reeds nieuwe leden in 2017 (na 01/08/17 aangesloten) moeten geen lidgeld 2018 betalen. 

Lidgeld storten op clubrekening  BE64 6528 0475 7552  vóór 31 januari aub 

!!(vermelding” lidgeld + uw naam”) 

Openingsreceptie 2018   
Vrijdag 2 maart om 20u00 

 

Beste clublid of sponsor, 

Hierbij nodigen we U samen met uw partner van harte uit op onze openingsreceptie van het 

seizoen 2018.  Dit gaat door op vrijdag 2 maart 2018 om 20u00 in het gekende zaaltje van 

taverne “Durmedroom”,Kaaiplein 28 te Hamme.  

 

20u00: Welkomstdrink en hapjes 

20u45: Korte informatieve briefing over reglement, financieel verslag, eerste deel kalender 2018, 

53x11 Classic, nieuwe leden, clubreisjes,…  

21u15 : Uitdelen clubblad+geschenk, individueel tekenen v/h clubreglement (voor nieuwe leden) 

21u30 :gezellig napraten bij een drankje ! 

 

Duid nu alvast aan in jullie kalender 2018 : 

Zondag 4 maart    Eerste kalenderrit 2018 

Zondag 8 april    53×11 Classic 

Za 5 – Za 12 mei    Mallorca 

Vr 10 – 12 augustus    Parijs – Hamme 

Vr 31augustus  – 2 september  Genk 

 

 ***** 

Tot binnenkort ! 

Jullie bestuur  VZW Fietsclub 53x11  
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