Activiteitenkalender 2018.
Zaterdag 26 januari 2019: Ledenfeest.
Inschrijving en info in deze nieuwsbrief.

Activiteitenkalender 2019.

Het jaarprogramma 2019 wordt bekend gemaakt tijdens
het ledenfeest en verschijnt in de volgende nieuwsbrief.

Ledenfeest 2019.
We nodigen jou en je partner uit op ons gezellige ledenfeest, op zaterdag 26 januari in Zaal
Den Engel. Om 19u gaan de deuren open en star ten we met een aper itief. Aansluitend
zal er weer een overheerlijke menu zijn om van te smullen.
Voorgerecht: Pikante Perzik
Soep:
Aspergeroomsoep
Hoofdgerecht: Varkenshaasje met schorseneren en
witloof, champignonsaus en kroketten
Nagerecht:
Dessertenpallet
Voor de vegetariërs zal er voor het voorgerecht en
hoofdgerecht een alternatief voorzien worden.
Na het eten gooien we de benen weer helemaal los op onze favoriete dansmuziek.
Prijs: €20 per persoon, all-in.
Inschrijven kan door het bedrag over te schrijven op BE72 9791 7173 9616 met vermelding van naam, aantal personen en eventueel het aantal vegetariërs.

Inschrijven kan tot 15/1/2019.
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Lidmaatschap 2019.
Bij de start van een nieuw jaar wordt aan de leden gevraagd om het lidmaatschap bij de
Kasteellopers te vernieuwen. Dit gaat sinds vorig jaar online via de website
www.kasteellopers.be op volgende manier:

Om je in te schrijven dien je een geldig e-mailadres door te geven. Dit adres wordt gebruikt om een bevestiging van je inschrijving te sturen, en zal ook dienen voor alle verdere
communicatie binnen de club. Indien je niet over een e-mailadres beschikt, gelieve dan
een e-mailadres door te geven van iemand die je de nodige info kan doorgeven. Indien ook
dit niet mogelijk is, gelieve dan alle gegevens voor je inschrijving door te geven aan iemand van het bestuur, dan zorgen wij voor de inschrijving. In dit geval zal je wel alle verdere communicatie binnen de club niet kunnen ontvangen.
Op deze pagina vind je ook sommige formulieren van ziekenfondsen terug voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het lidgeld, afhankelijk van je ziekenfonds. Het
formulier vul je eerst deels zelf in. Vervolgens mag je dit afgeven aan Linda Van Oeckel
om het deel van de club verder aan te vullen. Na indiening van het formulier bij uw ziekenfonds, zorgt dit voor terugbetaling
We ontvangen het lidgeld 2019 graag tussen 1 januari en 28 februari 2019.
Wens je geen lid te blijven, laat het dan weten. Dan kunnen wij onze ledenadministratie
volledig op punt stellen.
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