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Inleiding
Beste leden van WTC Nieuwendijk,

2020 zal ongetwijfeld als een memorabel jaar de geschiedenis ingaan. Ongeveer 12
maanden geleden nam onze nieuwe voorzitter Stijn de fakkel over van Frans en niemand
had zich dit scenario kunnen voorstellen.
Toch kunnen we terugblikken op een dynamisch fietsjaar, met letterlijk en figuurlijk mooie
hoogtepunten. We mogen fier zeggen dat we zowat het onderste uit de kan hebben gehaald
qua groepsdynamiek.
Ondertussen is het al een tijdje geleden dat we het seizoen afgesloten hebben, maar staat
het bestuur niet stil. We zijn volop het nieuwe seizoen aan het plannen zodat we er terug
tegen aan kunnen gaan zodra het kan. Een aantal nieuwigheden staan op til en worden
momenteel nog verder uitgewerkt.
Deze nieuwsbrief zorgt er alvast voor dat je up-to-date blijft in deze donkere dagen.
We wensen al onze leden fijne feestdagen toe en nog meer dan anders een gezond en
gelukkig 2021 !

Veel leesplezier,
Het bestuur
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Kalender 2021
Breugelavond
Zoals jullie al verwacht hadden, wordt de Breugelavond van 23 januari geannuleerd. Zoals de
zaken er nu voorstaan, kan dit nooit in veilige omstandigheden georganiseerd worden.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering blijft voorlopig op de dag zoals het gepland is, namelijk
vrijdag 19 februari 2021 in zaal de Goede Herder. Indien dit niet mogelijk is, wordt deze
verzet naar een latere datum. Leden zullen hier tijdig van op de hoogte gebracht worden.
Vanuit het bestuur vinden we het zeer belangrijk de ledenvergadering te kunnen
organiseren.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben die op deze
vergadering besproken moeten worden, gelieve deze
tijdig door te sturen naar secretaris@wtcnieuwendijk.be.
Dit ten laatste voor 1 februari.
Meer informatie over de agendapunten volgt later.

Daguitstap Blankenberge 24 mei
Het voorstel voor een fietsuitstap naar Blankenberge te plannen is enthousiast onthaald.
De daguitstap naar en/of vanuit Blankenberge vindt plaats op maandag 24 mei
(pinkstermaandag).
Meer concrete informatie volgt later.
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4-daagse Vogezen
1.

Algemeen

Ook de 4-daagse heeft verder vorm gekregen. Uit de eerste peiling bleek dat 24 leden er nog
eens graag op uit zouden willen trekken met de club en interesse hadden voor deze 4daagse. Gezien de coronasituatie kunnen we nooit zeker zijn dat het kan doorgaan en dit is
moeilijk in te calculeren als club. Elk lid dient zich bewust te zijn van de risico’s.
Deze 4-daagse zal doorgaan in het weekend van O.L.V. Hemelvaart, van donderdag 12 tot en
met zondag 15 augustus 2021.
De ritten zullen gemaakt worden in functie van de leden die ingeschreven zijn. Ongeacht hoe
we de ritten organiseren, het blijft een bergachtige omgeving. Een goede conditie voor zij
die mee gaan, zal dan ook een must zijn !

2.

Hotel

We verblijven in Hotel Lac des corbeaux in La Bresse en hebben volgende kamers in optie
genomen:
• 2x een 1-persoonskamer: 330€ pp
• 6x een 2-persoonskamer: 250€ pp
• 2x een 4-persoonskamer: 230€ pp/250€ pp bij bezetting van 3 pers.
In deze prijs is de toeristentaks, ontbijt en diner in het hotel inbegrepen. Middagmaal is ter
plaatse nog te regelen en te betalen.
In het geval de uitstap niet zou kunnen doorgaan door corona, krijgen we van het hotel een
voucher (18 maanden geldig).
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3.

Inschrijven
•
•

•

•

4.

Verzekering (optioneel)
•

•
•
•
•

5.

Leden dienen zich in te schrijven voor 15 maart via deze link
Let op ! Je inschrijving is maar geldig na het inschrijven via het formulier en
betaling van het voorschot aan de club (150€) met vermelding: Naam,
Voornaam en Vogezen.
Leden die ingeschreven zijn, worden onderling op de hoogte gebracht van wie
er allemaal mee gaat (zal niet online gezet worden). Dit om onderlinge
afspraken rond kamerindeling en vervoer te vergemakkelijken.
Ivm de kamerindeling, hanteren we het principe van first come, first served,
ttz hoe sneller je inschrijft en betaalt, hoe meer je nog kan kiezen uit de
beschikbare kamers.

Bovenstaande prijzen zijn zonder annulatieverzekering. Deze kan je apart als
optie bij onze sponsor, verzekeringen Verelst, bij nemen (40€). Dit ten laatste
1 maand voor afreis. Voorwaarden zie bijlage. Je kan ook je eigen verzekering
gebruiken.
De verzekering kan je rechtstreeks boeken bij verzekering Verelst. Onze
contactpersoon is Peter Rits (peter.rits@verz.kbc.be).
In geval van annulatie kan je rechtstreeks met hen contact opnemen.
De annulatieverzekering dekt niet het supplement van een 1-persoonskamer
indien de kamergenoot wegvalt.
De verzekering dekt ook geen annulatie ten gevolge van corona.

Vervoer
•

•

We zullen naar La Bresse rijden met eigen vervoer (ongeveer 5u rijden). We
vragen aan de deelnemende leden om zelf groepjes te vormen voor het
vervoer en de kost van het vervoer onderling te regelen.
De camionette van onze sponsor garage Luc is beschikbaar. Hier kunnen
minstens 10 fietsen en 2 personen met meerijden.
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Ledeninfo

Archief
Graag zouden we zoveel mogelijk foto’s van de club verzamelen. Leden die foto’s met ons
willen delen, mogen deze naar de secretaris doorsturen via mail/we transfer. Neem
desnoods een foto met je smartphone van een oude clubfoto (uit het tijdperk dat dit nog op
fotopapier werd gedrukt) en stuur deze door. Hoe meer foto’s we hebben, hoe beter en
mooier we de geschiedenis van de club terug kunnen ophalen.
Aansluitend hierbij, willen we graag van elk lid weten hoe lang jullie lid zijn van de club.
Kunnen jullie het jaar dat jullie toegetreden zijn tot de club (of bij schatting mocht je het
niet meer exact weten) en het aantal jaren dat jullie lid zijn (mochten er een aantal
onderbroken jaren bij zijn) aan ons doorgeven via secretaris@wtcnieuwendijk.be ?

Lidgeld
En tot slot ….. een nieuw jaar in aantocht, betekent ook dat het lidgeld opnieuw dient
betaald te worden. Voor zij die nog niet betaald hebben, vragen we om dit zo spoedig
mogelijk in orde te brengen op het gekende rekeningnummer van de club met als
mededeling ‘Lidgeld 2021’ + Naam en voornaam. Weet je dit rekeningnummer niet meer,
dan vind je deze informatie op onze website: https://www.wtcnieuwendijk.be/lidworden/lidgeld. Het lidgeld bedraagt opnieuw 72 euro. Voor een koppel, wonende op
hetzelfde adres is het 112 euro.
Leden die nog niet betaald hebben, zijn niet zeker dat hun vwb-verzekering blijft doorlopen !
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Onze sponsors

Bakkerij de
Graef

’t Simpel genot

Uitvaartdienst
Danny
Ceulemans

Le Grain Noble

Autospecial

De Winter
Natuursteen

Slagerij ‘t Hoekske

Call pizza

Dockx en Zonen

Dameskleding

Café ‘t
Paradijske

Bandencentrale
Van den Eynde

Horekeshof &
2 citroenen
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