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Beste leden,

Bestuursinfo

Zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft Wandelsport
Vlaanderen alle, wandelingen tot 2 april geschrapt.
Dus ook onze Klinkaerttocht van 27 maart kan dus
niet doorgaan.
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Verder hebben we gemerkt dat een aantal leden nog
steeds hun lidmaatschap niet vernieuwd heeft. Dit
kan nog altijd, via de bank op het rekeningnr. Van
De Kleitrappers: BE17 7330 0625 5621. Het lidgeld
bedraagt € 17,00. Vergeet niet om te vermelden dat
het om het lidgeld van 2021 gaat en vergeet zeker
uw naam niet. Remi stuurt dan het bewijs om terug
te trekken van de mutualiteit naar u op.
Wat de Algemene Statutaire Vergadering betreft.
Deze wordt, door de coronaregels, verschoven naar
het 2e kwartaal.
Verder wensen we iedereen nog een goede
gezondheid toe en hopelijk een spoedig weerzien.
Leo

Nieuws uit het clublokaal
Beste Mensen,
Laat ons hopen dat we in de loop van de mei ons
lokaaltje terug kunnen openen en dat we terug
kunnen gaan samen zitten voor een gezellige babbel
en een overheerlijke pint of koffie.
Want ik denk dat we allemaal wel snakken om elkaar
terug te kunnen zien.
Als dit gebeurt mag ik dan vragen aan jullie allen om
alle regels die ze ons zouden opleggen zeker op te
volgen vermits wij met ons lokaal de regels voor de
horeca moeten volgen om boetes te vermijden.
Uw Clubhuisverantwoordelijke,
Mitchell
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