Beste Mastentoppers,
We hebben ondertussen alweer 6 ritten gereden in het nieuwe seizoen. Dus dringend tijd voor nog
eens een korte nieuwsbrief. Zo zijn jullie snel op de hoogte van wat jullie favoriete club allemaal nog
in petto heeft.
Bij deze een kort overzicht van de inhoud van dit bericht:
1. Tijdrit
2. 2-Daagse
3. WhatsApp

Hierbij wat meer uitleg omtrent deze puntjes …
-1- Tijdrit
•
•
•

Op zaterdag 25 mei (daags voor de verkiezingen) organiseren we onze 1e Tijdrit voor
Mastentop leden.
Het is de bedoeling dat we hier een gezellige familiedag, met een sportief kantje van maken.
Wat zal er voorzien worden!
o
o
o

•

Hapje en drankje in ons Clublokaal
Springkasteel voor de kinderen
Afgesloten parcours van ongeveer 5km, waar onze leden zich met elkaar kunnen
meten. Dit met klassement per ploeg.

Wat vragen we van jullie?
o

o

We vragen geen inschrijvingsgeld, maar zullen tijdens de dag zelf “pot” uitleggen.
Dus drank is tijdens deze dag dus zelf te betalen door uit te leggen (zelfde systeem
als op zondag, langer blijven is meer betalen).
Even laten weten of jullie al dan niet aanwezig zullen zijn (deelnemer of supporter).
We testen een nieuwe manier van inschrijven … klik op “Mastentop Tijdrit”
hieronder, vul het formulier in en klik op “Submit” (bij problemen, stuur gewoon
even een mailtje)
Mastentop tijdrit

•

Indien er kinderen zijn die graag zouden deelnemen, dan willen we daar graag een aparte
tijdrit voor opzetten (zonder bruggen). Gelieve dit dan snel even te laten weten per mail.

-2- 2-Daagse
•
•
•
•
•

We gaan dit jaar nog eens richting Maastricht … een bekend hotel voor sommigen onder ons.
Van zaterdag ochtend 3 augustus tot zondag avond 4 augustus.
Overnachting in Hotel Malpertuus.
Kostprijs hotel is 100€ pp op basis van halfpension. Voor drank wordt tijdens het weekend
uitgelegd.
Om je deelname te bevestigen, gelieve 50€ voorschot per persoon te storten. Te betalen
ten laatste zaterdag 25/5 (tijdrit).

-3- WhatsApp
•
•

Krijg je nog geen WhatsApp berichtjes van WTC Mastentop?
Beantwoord even deze email met je GSM nummer en we voegen je toe aan de groep.

NIET Vergeten … 2 zaken te doen …
1. Formulier invullen om je deelname aan de tijdrit te bevestigen.
2. Stort 50€ voorschot indien je mee gaat op 2-daagse (wacht niet … betaal nu!!)

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

