Nieuwsbrief mei 2016
Beste wtc-er
Op zondag 3 juli 2016 staat er opnieuw een gezinsfietstocht op
ons programma. We vertrekken stipt om 14u aan ons lokaal ’t
Geheim in Waarmaarde. Het parcours dat voor iedereen haalbaar is telt ongeveer een 40-tal kilometers.
Halverwege de tocht is er een mogelijkheid om de beentjes te
laten rusten en van een verfrissing, aangeboden door de club,
te genieten. We verwachten omstreeks 18u terug te zijn in
Waarmaarde. De uitstap wordt afgesloten met een barbecue in
ons lokaal.
Partner en kinderen zijn uiteraard welkom! Hopelijk mogen we
jullie allen verwachten.
Lees zeker ook de ommezijde van dit blad met enkele nieuwigheden van het bestuur.
Het bestuur van WTC Olympia.

Zondag 3 juli 2016
Inschrijven kan via overschrijving tot 28 juni
bij Alain Dedeken 056-648302
alain@wtc-olympia.be of via de website
Rekeningnummer : BE69 8508 4915 5778
met vermelding : ….. personen BBQ.
Kostprijs : € 25/persoon all-in
Kinderen t/m 12 jaar : gratis
14 uur : ’t Geheim, Oudenaardsesteenweg, Waarmaarde, start
fietstocht
18 uur : aankomst fietstocht
19 uur : barbecue in de zaal ’t Geheim
Bij regenweer gaat de barbecue zeker door.

Meer info : www.wtc-olympia.be

Nieuwigheden op de volgende pagina.
‘t Geheim
Oudenaardsesteenweg
Waarmaarde

Nieuwsbrief mei 2016 (deel 2)
In de kijker:
* Het bestuur stelt de organisatie van de ideale toerist 2016
open voor de leden. Wie zich geroepen voelt om deze rit te organiseren neemt best asap contact op met een bestuurslid.
* Het bestuur heeft beslist om de bijdrage voor de 2 consumpties na de rit aan te passen. In plaats van €4,00 die tot op heden aan iedereen gevraagd werd zullen er vanaf 22 mei verschillende bedragen gehanteerd worden. Voor de leden die een
gewone consumptie nuttigen (pils, frisdrank) wijzigt er niks, zij
betalen nog steeds €4. Voor diegenen die Export (Bockor
Blauw) drinken vragen we vanaf dan €5. Voor alle zware bieren
(Omer, Duvel, Leffe, Orval, Westmalle,…) vragen we een bijdrage van €7. De kleine winst die we opnieuw hopen te realiseren
wordt in de spaarpot gedeponeerd en zal o.a. gebruikt worden
tijdens het souper of andere activiteiten.
De bijdrage wordt vanaf dan ook door de bestuursleden bij ieder lid persoonlijk afgehaald.
Verdere info wordt op één van de eerstkomende ritten
meegedeeld.
* Vanaf 22/05 werken we ook met een startblad dat in de volgwagen aanwezig zal zijn. Iedereen wordt verwacht zijn aanwezigheid aan te duiden op dit blad voor de start van de rit. Dit is
gemakkelijker voor het bestuur om de juiste aanwezigheden te
noteren. Gelieve dus tijdig aanwezig te zijn!
Meer info : www.wtc-olympia.be
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