Beste Mastentoppers,
Wij wensen graag al onze leden en hun familie een sportief, plezant en GEZOND 2020!!! Iets te
veel gegeten en gedronken de voorbije dagen … geen probleem … niet lang meer en we
beginnen alweer een nieuw fietsseizoen.
In deze korte nieuwsbrief hebben we slechts 3 puntjes:
1. Algemene Vergadering Seizoen 2020
2. Kilometervergoeding
3. Nieuwe kledij
Hierbij wat meer uitleg omtrent deze puntjes …
-1- Algemene Vergadering 2020
•
•
•
•

De Algemene Vergadering voor het Seizoen 2020 zal doorgaan op zondag 9 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 (+ terugbetaling kledij) van het voorbije seizoen zal tijdens de
algemene vergadering uitbetaald worden.

-3- Nieuwe Kledij
•
•

Onze nieuwe kledij is klaar en zal kortelings geleverd worden. Zeker op tijd voor de
Algemene Vergadering!
Kledij wordt overhandigd aan de leden tijdens de algemene vergadering, MITS ontvangen
betaling.

•
•
•

We vragen alle leden het verschuldigde bedrag te storten voor einde januari.
Te storten bedrag vind je terug op je bestelformulier. Indien je dit niet meer terug vindt,
kan je een kopie opvragen bij Tim Van Tichelen tim.vantichelen@telenet.be
We danken alvast onze Sponsors: AXA Pascal Van Bouwel, Beckers Kevin
Elektriciteitswerken, Van Dongen en GEMA, Bogaerts Tuinmachines, Garage Hofmans, Filip
Vandeweyer, Eco Technics, Chapewerken Ed Van Looveren & Café Stapelhoef.

Niet vergeten ...
•
•
•

Zondag 9/2 om 11u in de Stapelhoef.
Snel even 25€ storten voor de volgwagen (Enkel voor leden A- & B-Ploeg).
Betaling van je kledij in orde brengen voor eind januari.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

