1. Verzekeringen
Een tijdje geleden kreeg je de lijst met de namen van de leden die nog hun bijdrage voor de
verzekering anno 2016 moeten overschrijven op de clubrekening. Wie erbij staat en dit nog
niet heeft gedaan, probeer dat in orde te brengen vóór nieuwjaar.
2. Nieuwjaarsreceptie : 10/01/2016
De schatbewaarder trakteert. Op zondag, 10 januari 2016 is er een clubdrink in ons lokaal,
café De Sportwereld vanaf 10.30u. De voorraad kledij zal er ook liggen. Wie zijn assortiment
wilt aanvullen, kan dit dus op die dag.
Pas aangeslotenen zijn meer dan welkom en kunnen dan hun nieuwe uitrusting aanpassen.
Er zal ook worden bijbesteld indien nodig, maar dan eenmalig. Dus wie vreest dat hij of zij in
de loop van het jaar halfnaakt komt te staan, zorg dat je er bent en maak je wensen bekend.
We hopen op een talrijke aanwezigheid. Dit is een uitzonderlijke mogelijkheid om plannen te
smeden voor het nieuwe jaar, ideeën te spuien en ervaringen uit te wisselen. Wie een
domme kan vertellen, mag er ook bij, lachen is gezond.
3. MTB- inrichting : zondag, 14 februari 2016
Velen van ons rijden mee, anderen komen eens kijken. Vijanden van wind, water, modder en
zand zijn natuurlijk ook welkom. Aan de inschrijvingen (zaal Sportdienst, Dudenhofenlaan,
Nieuwpoort) geraak je aan een warme soep, broodjes, een koffie, een frisdrank of een frisse
pint.
4. Clubsouper: zaterdag, 20 februari 2016
Het souper is opnieuw in de zaal aan de sportterreinen. Na de wat tegenvallende
pastaschotels van verleden jaar, kiezen we dit jaar resoluut voor een winter-BBQ met alles
erop en eraan. Huldigingen, speeches, optredens, muziek en dans horen er natuurlijk bij. Hou
alvast deze datum vrij. Over dit treffen krijg je natuurlijk nog afzonderlijk nieuws met al de
details.
5. Tot slot :

Voor alle leden, komende leden, sponsors, sympathisanten, familie en vrienden :
een 2016 zonder zorgen, vrij van kommer en kwel, vol gezond fietsgenot !!!

6. Winterwandeling met hutsepot, zaterdag, 27 februari 2016
Start aan Het Goed Gevoel te Oostduinkerke-Bad om 14u. Het parcours van ong. 8 km loopt
door de duinen en over het strand. Halfweg kunnen we bijtanken. De lus eindigt om 18.00u
en dan gaan we aan tafel om ons goed te doen aan een fantastische hutsepot.
Deelnameprijs 15 euro, ter plaatse te betalen. Ook niet-wandelaars kunnen mee-eten en
omgekeerd, wandelaars hoeven daarom niet te blijven eten.
Opgelet de eetplaatsen zijn beperkt (35). Dus niet wachten, te laat is te laat, vol is vol.
Geef een seintje aan Marnix, Geert of de secretaris. Iedereen is welkom : kinderen ,ouders,
grootouders, kleinkinderen, overgrootouders, suikertantes,…
7. Quiz Sportdienst
Op deze quiz was onze club flink vertegenwoordigd waarvoor onze hartelijke dank.
Onze spelers haalden 105 euro binnen, die nu al veilig op de rekening staan. Niet voor lang,
want de schatbewaarder trakteert (zie punt 1 : nieuwjaarsreceptie).

