Beste Mastentoppers,
Het is alweer bijna zover. Binnen enkele weken starten we aan een nieuw fietsseizoen. Tijd om de
banden op te pompen en jullie stalen ros vanonder het stof te halen.
In deze korte nieuwsbrief hebben we slechts 3 puntjes:
1. Algemene Vergadering Seizoen 2019
2. Kilometervergoeding
3. Sponsor Avond
Hierbij wat meer uitleg omtrent deze puntjes …
-1- Algemene Vergadering 2019
•
•
•
•

De Algemene Vergadering voor het Seizoen 2019 zal doorgaan op zondag 24 februari.
Voor de geïnteresseerden, we starten met onze wekelijkse “Winter Toer” om 9u.
Aanvang van de vergadering om 11u stipt.
Aanwezigheid is verplicht. Indien je niet aanwezig kan zijn, gelieve je te verontschuldingen
door aan antwoord op deze mail of bij iemand van het Bestuur.

-2- Kilometervergoeding
•
•
•
•

Ook dit jaar vragen we geen lidgeld aan onze leden (enkel verzekering via VWB).
De enige tegemoetkoming die we wensen is het betalen van een kilometervergoeding
voor de volgwagens voor A & B-Ploeg.
Gelieve daarvoor 25€ te storten op de rekening van de Mastentop (voorkeur) of te
betalen tijdens de algemene vergadering.
De Kilometervergoeding van het voorbije seizoen zal tijdens de algemene vergadering
uitbetaald worden.

-3- Sponsor Avond
•
•
•
•

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, rijden we dit seizoen ons laatste jaar met onze
huidige kledij.
Het bestuur is reeds gestart met de voorbereidingen van onze nieuwe uitrusting.
Zoals altijd hopen we ook deze maal op ondersteuning van eventuele sponsors.
Om onze plannen aan alle geïnteresseerde sponsors uit de doeken te doen, plannen we
een Sponsor Avond op 25 maart om 20.30u.

•
•

Tijdens deze avond verwelkomen we graag alle leden die eventueel interesse hebben in
het sponsoren van onze nieuwe kledij, dit natuurlijk zonder verplichtingen.
Gelieve per kerende u aanwezigheid en interesse te bevestigen.

Niet vergeten ...
•
•
•

Zondag om 11u in de Stapelhoef
Snel even 25€ storten voor de volgwagen (Enkel voor leden A- & B-Ploeg)
Even laten weten of je eventueel geïnteresseerd bent om volgend jaar sponsor te zijn en
aanwezig kan zijn op de sponsor avond.

Alle data, activiteiten en ritten zijn reeds te bekijken op onze website
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

