Beste Mastentoppers,
We gaan alweer snel richting het einde van ons seizoen. Toch hebben we nog een aantal plezante
activiteiten in het verschiet!!
Bij deze een kort overzicht van de inhoud van dit bericht:
1.
2.
3.
4.
5.

Laatste Rit
Papierslag
Teerfeest
Lidgeld VWB 2018
Sinterklaas

Hierbij wat meer uitleg omtrent deze puntjes …
-1- Laatste Rit
•
•
•

Op zondag 28 oktober rijden we onze laatste rit. Start tijden kan je terugvinden op de
website.
Nadien trakteren Guy en Anja ons op Worstenbrood.
Uiteraard kunnen we dan ook nog even blijven “hangen” om het seizoen in schoonheid af
te sluiten.

-2- Papierslag
•
•
•

Zaterdag 27 oktober, dag voor de laatste rit.
Samenkomen om 8.45u aan Parking Brecht SK
Als iedereen kan komen helpen, dan zijn we op tijd thuis of klaar voor een pintje.

-3- Teerfeest
•
•
•
•
•

Vrijdag 9 November, deuren openen om 19.00u.
We hebben besloten om nog eens een “klassieke” Teerfeest Menu aan te bieden.
Huldiging van onze Club Kampioenen.
Na het eten, de beentjes in de lucht met DJ Stig.
Prijs is 30€ pp All-In

•

Inschrijving Teerfeest voor zondag 21 oktober door overschrijving van 30€ pp.

-4- VWB Lidgeld 2019
•
•
•
•

Net zoals altijd vraagt WTC Mastentop geen lidgeld aan zijn leden. Enige verplichting is
het betalen van het VWB Lidgeld (= Verzekering).
Gelieve voor de laatste rit op 28 oktober 32€ per gezin te betalen op onze Mastentop
rekening (zie onderaan)
32 € = NIEUW TARIEF - volledig gezin (lidmaatschap + verzekering + pechbijstand +
jaarabonnement bondsmagazine)
Bij niet tijdig betalen, ben je niet meer verzekerd vanaf 1/1/2019.

-5- Sinterklaas
•
•

Ook dit jaar zal De Sint weer alle kindjes (geboren in 2007 of jonger) van onze leden
bezoeken.
Een boekje van de sint vastleggen kan door bevestiging van onderstaande gegevens …
o
o
o

•

Naam
Leeftijd
Geslacht

Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 10 oktober … dus best gewoon NU even
antwoorden, om de planning van de Sint te respecteren.

DUS …
•
•

30€ per persoon indien je wil deelnemen aan ons teerfeest.
32€ per gezin indien je ook volgend jaar nog lid wil blijven van onze fantastisch club.

Gewoon nu betalen, voor dat je het vergeet …
•
•

Zaterdag 27 oktober aanwezig op de papierslag!
Laten weten of de Sint bij jullie op bezoek komt (VOOR 10/10)

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur
WTC Mastentop - AXA Rekening Nr. BE67 7512 0253 1087

