Beste Leden,
Zoals ieder jaar is het dit jaar niet anders maar toch!
Dit jaar starten we vroeger met de inschrijvingen voor volgend jaar, dit heeft als reden dat we
een nieuw kledij jaar tegemoet gaan!
Er zijn wat wijzigingen betreft de bestellingen voor jullie nieuwe kledij.
Dit jaar gaan we via een webshop van Bioracer individueel bestellen.
Wat houdt dit in, wij berekenen voor ieder lid zijn of haar behaalde kledijpunten en rekenen deze
om in en bedrag dat kan opgekocht worden bij Bioracer.
Zodra jullie, jullie lidgeld gestort hebben op de clubrekening kunnen wij een lijst met logincodes
aanvragen bij Bioracer.
Hierna kunnen jullie individueel shoppen op de website van Bioracer zodra wij de webshop
openzetten (datum wordt nog gecommuniceerd).
Op deze site gaan alle artikelen staan die door 53x11 gekozen zijn.
Buiten het basispakket dat door iedereen aangekocht moet worden zullen jullie vrij zijn in het
kiezen van kledijstukken tot jullie bedrag opgekocht is!
Uiteraard kunnen jullie nog extra bijbestellen wat dan ook direct te betalen valt via de site.
Voor de leden die twijfels hebben over de kledij en of de manier van bestellen komen er nog
pasmomenten, ook zal er de mogelijkheid zijn om samen met bestuur een bestelling te plaatsen!
Deze pasmomenten zullen doorgaan in Durmedroom op 09/11/18 en 13/11/18!
Jullie verstaan dan ook dat het voor ons en jullie belangrijk is om jullie lidgeld tijdig te betalen!
Als jullie geen login hebben door bv. vergeten te betalen dan starten jullie in 2019 niet met
nieuwe kledij!

Betaling lidgeld 2019
Om opnieuw aan te sluiten bij de club in 2019 vragen we om jullie lidgeld te storten vóór 23
oktober 2018 zodat we een nieuwe ledenlijst kunnen opstellen en logincodes kunnen aanvragen.
- Voor bestaande leden is dat 120,- €
- Voor nieuwe leden seizoen 2019 is dat 200,-€ (inclusief waarborg 50€ ; deze krijg je
terug na 15 ritten).Hiervoor krijgen nieuwe leden een basispakket kledij.
- Reeds nieuwe leden in 2018 (na 01/08/18 aangesloten) moeten geen lidgeld 2019 betalen.

Lidgeld storten op clubrekening BE64 6528 0475 7552 vóór 23 oktober
aub!!(vermelding” lidgeld + uw naam”)
Duid nu alvast aan in jullie kalender2018- 2019 :
Vrijdag 09 november 2018 eerste pasavond nieuwe kledij Durmedroom
Dinsdag 13 november 2018 tweede pasavond nieuwe kledij Durmedroom
Vrijdag 01 maart 2019 : Openingsreceptie in de Zouaaf
Zondag 03 maart 2019 : Openingsrit
Zondag 14 april 2019 : 53×11 Heroïca Classic !
*****
Tot binnenkort !
Jullie bestuur VZW Fietsclub 53x11

