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Beste leden,
Het nieuwe jaar is weer bijna ten einde, een goede gelegenheid om eens terug
te kijken op het voorbije jaar maar ook om onze blik op het volgend jaar te
richten.
We hebben 2011 afgesloten met 135 leden, dat zijn er een 10-tal meer dan
vorig jaar. Uiteraard hopen we dat jullie allemaal jullie lidgeld vernieuwen en dat
we jullie in 2012 even talrijk op onze activiteiten mogen ontmoeten als in 2011.
We hebben alvast veel plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Daarop gaan we
verder in tijdens onze jaarlijkse receptie die zal doorgaan op vrijdag
03/02/2012. Hou deze datum alvast vrij in je agenda. Meer informatie volgt in
een volgend schrijven en op het einde van deze brief.
Hebben jullie nog ideeën rond All-Inline “Samen Skaten en Skeeleren” vzw, post
ze even naar nieuwsbrief@all-inline.be, en wij zullen kijken of we ze kunnen
uitwerken.

Wij wensen jullie heel prettige feestdagen en een gezond en sportief 2012 .

De redactie,

Jos, Paul, Sarai & Rony.

Ter herinnering :
onze nieuwe website : www.all-inline.be
onze nieuwe blog :
http://alll-inline.skynetblogs.be
Stuur je artikels naar : nieuwsbrief@all-inline.be
www.all-inline.be

info@all-inline.be

Lidgeld 2012
Naar goede gewoonte nodigen we je op het einde van het jaar uit om je
lidmaatschap te vernieuwen. Het lidgeld wordt verlaagd tot €23.
Hierdoor
· kan je uiteraard volop meedoen aan al de activiteiten die we organiseren;
· ben je tevens lid van de Vlaamse Rollerbond;
· heb je 10% korting in sommige sportwinkels zoals bij onze T-shirtsponsor
www.sportservice.be;
· ben je verzekerd voor alle medische onkosten, zelfs zonder ziekenhuisopname, op al onze activiteiten.
Nieuw!!!
Voor €2 extra (€25) ben je tevens 24/24 uur verzekerd, voor medische
onkosten, wanneer je tijdens het skaten buiten clubverband een ongeval hebt.
Deze regel is nieuw en werd ingevoerd omdat vele mensen al een
ongevallenverzekering hebben (persoonlijk of via de werkgever) en buiten de
clubactiviteiten dus op meerdere plekken waren verzekerd.
Gezinskorting van 10%: bij inschrijving van 2de, 3de of meer deelnemers van een
gezin, betaalt enkel de eerste inschrijving €23 (€25), de volgende leden betalen
€20,70 (€22,50) .
Mogen we jullie vragen om het lidgeld van 2012 over te maken op onze
rekening.
979-4334185-36
IBAN BE46 9794 3341 8536
BIC ARSPBE22
All-Inline vzw
Stevensvennen 98
3920 Lommel
Bij meerdere inschrijvingen per overschrijving gelieve de naam van de leden in
het commentaarveld te zetten.
Ben je in 2011 verhuisd en heb je dat nog niet laten weten, stuur dan even een
mailtje aan Rony op het bekende e-mailadres: rony@all-inline.be .
Nieuwe leden verzoeken we om een mailtje te sturen naar hetzelfde e-mailadres
alvorens het lidgeld te storten.
Voordeel bij je Mutualiteit
Als je je aansluit bij All-Inline vzw (lid van de Vlaamse Roller Bond), sluit je je
aan bij een door Bloso erkende vereniging. In dat geval kennen enkele
mutualiteiten hun leden een sportbonus toe en betalen tot €40 terug van
lidgelden of trainingsgelden.
Controleer het even bij jouw mutualiteit want de regels verschillen van
mutualiteit tot mutualiteit en ook nog een keer per regio.
De nodige formulieren kan je op het internet vinden. Druk dit formulier af en
bezorg het aan iemand van het bestuur. Wij vullen het in, stempelen het af,
waarna jij de terugbetaling kan vorderen van je mutualiteit.
Enkele nuttige links:
CM Limburg:

http://www.cm.be/nl/131/dienstenenvoordelen/CM18-25/fit_en_fun/fitENfun.jsp
www.all-inline.be
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De Voorzorg Limburg:

http://www.socmut.be/SocMut/322/Aanbod/Voordelendiensten/SportBeweging/sportclub.htm
Liberale Mutualiteit Limburg:

http://www.liberalemutualiteit.be/415/advantages/compensations//ml/17227/Pb0E/87758/sportprikkel

Agenda 2012
Onze tochten zullen zoals altijd aangekondigd worden op onze blog. We zullen
echter geen gedetailleerde tochtenkalender meer in onze nieuwsbrief opnemen.
Enkel de “evenementen” waaraan we meedoen, zullen ruim op voorhand via
onze nieuwsbrief geafficheerd worden.
Andere tochten zullen via e-mail, onze blog en Facebook worden aangekondigd.
We hebben de intentie om twee tochten per week te organiseren: onze
klassieker op zondagvoormiddag om 9:30h en een tocht tijdens de week,
afwisselend op dinsdag en donderdag.
Hier al een overzicht van de geplande evenementen:
Datum

Vertrek

Tocht beschrijving

Zondag
01/04

9:30h
Koersel uitkijktoren

Eerste van de 5 starters tochten samengesteld door de
nieuwelingen uit de lessenreeks in Leopoldsburg/
Lommel. Tochten tussen 10 en 20 km.

Zondag
27/05

10.00h
Lommel
Ford Testbaan

Gezamenlijke tocht om 10:00h en 14:00h
Groepsfoto om 14:00h

Zaterdag
02/06

Duitsland
Middelrhein

Marathon

Zondag
xx/08

12:00 h
Diepenbeek

De 6 uren van Roll'On.

Zondag
01/09

15:55 h
Hamont
centrum

Groene Halve Marathon.
12 of 21 km

Ben je van plan om buiten de georganiseerde tochten zelf even op “stap” te
gaan, plaats het snel even op de All-Inline Facebookgroep. Misschien is er
iemand die toevallig dezelfde plannen heeft. Ook iemand die een mooi traject of
iets dergelijks kent, kan dat hier posten.

De Groene Halve Marathon 2011
Maar liefst 19 leden van onze club namen deel aan dit jaarlijks evenement in
Hamont-Achel.
De weg was een beetje nat door een regenbui vlak voor het vertrek maar het
was toch voor de meesten een interessante ervaring (al was het maar omwille
van dat natte wegdek).
Je kunt de sfeerbeelden terugvinden op: http://fotoboek.all-inline.be/#3.0
De uitslagen kan je terug vinden op: http://www.groenehalvemarathon.be/
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Fun 05/01/2012
Ook tijdens deze kerstvakantie gaan we een dagje skaten in de sporthal van
Leopoldsburg.
We volgen het bekende recept waarbij we tijdens allerhande spelletjes onze
skate-vaardigheden tonen en verbeteren.
Wat we zoal doen? Hier volgt een overzichtje:
*
*
*
*
*
*
*

techniekoefeningen;
spelletjes zoals tikkertje, ratten en raven, …;
inline-hockey;
inline-voetbal en -volley;
beetje freestyle;
vrij skaten;
en nog zoveel meer.

Groot of klein, voor een volledige dag of een halve dag, iedereen is welkom!
Waar?
· Leopoldsburg, Sporthal St. Michielsschool, ingang op de kruising van F.
Vanbaelstraat met de M. Torfsstraat.
Wanneer?
· 5 januari 2012 van 10:00h tot 16:00h.
Kost?
· €2 leden;
· €10 niet leden (breng vrienden mee) als bijdrage in de kosten van de
sporthal.
Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven bij Rony (rony@all-inline.be)!

Fun op woensdag
Uiteraard blijven we fun-activiteiten inrichten op woensdag van 19:00h – 20:00h
onder de kundige begeleiding van Noah of Rony. Zelfde recept als de fun-dag
hierboven.
De fun-activiteit gaat door te:
Lommel op:
· 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 29/02, 14/03, 28/03
Leopoldsburg op:
· 15/02, 22/02, 07/03, 21/03
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Beginners-lessenreeks voorjaar 2012
Ook dit voorjaar starten we met een nieuwe lessenreeks voor mensen die hun
skate-techniek willen verbeteren. De lessen staan open voor beginners maar
ook voor diegenen die al redelijk kunnen skaten maar hun (rem-)techniek willen
bijschaven.
Waar?
· Leopoldsburg, Sporthal van de St. Michielsschool in de Fernand Van
Baelstraat (ingang op kruising met Marcel Torfsstraat)
Wanneer?
·
·

Zondag 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03,
25/03;
Telkens van 09:30h – 10:30h

Kost?
· 10 lessen reeks: €75 inclusief lidgeld en verzekering 24/24 uur;
· 10% korting vanaf de tweede inschrijving binnen eenzelfde gezin.
Inschrijven?
· Of tijdens de eerste les;
· Of door een mailtje te sturen naar rony@all-inline.be.

Deelname gevorderde leden aan de lessenreeksen
We hebben besloten dat ieder lid dat
·
·

onafgebroken lid is geweest van All-Inline vzw en
reeds twee (beginners-)lessenreeksen heeft gevolgd

zich kan inschrijven voor de beginners/gevorderden lessen voor de prijs van
slechts €10 per lessenreeks van 10 uren.
Dus iedereen die zin heeft om tijdens de winter zijn techniek te verbeteren, is
welkom in onze beginnerscursus (zie hierboven) of in onze gevorderden
cursussen:
· Lommel, Soeverein van 19:00h – 20:00h: 09/01, 16/01, 23/01, 30/01,
06/02, 13/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
· Leopoldsburg, St-Michiels-sporthal 10:45h – 11:45h: 15/01, 22/01,
29/01, 05/02, 12/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03
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FreeStyle 2012
Ook onze freestylers laten we niet in de kou staan. Zij kunnen alvast hun kuiten
warmen want voor hen zal er een nieuwe reeks georganiseerd worden, begeleid
door Tim en Megan. De eerste les is op donderdag 12/01 van 20:00h tot
22:00h te Leopoldsburg. Iedereen kan komen proberen na aanmelding bij
rony@all-inline.be en kan na de les beslissen of hij/zij zich wil inschrijven.
Hieronder een overzicht maar kijk op 10/01 toch even naar onze blog voor de
precieze locatie.
Wanneer?
· Donderdagavond van 20:00h tot 22:00h.
Waar?
· 12-01
· 19-01
· 06-01
· 02-02
· 09-02
· 16-02
· 23-02
· 01-03
· 08-03
· 15-03

Leopoldsburg
Lommel
Leopoldsburg
Lommel
Leopoldsburg
Lommel
Leopoldsburg
Lommel
Leopoldsburg
Lommel

Kost?
· Leden: €80, niet-leden: €90
Inschrijven kan door een mailtje aan rony@all-inline.be

Club Kampioenschap 2011
Onze club kampioen is….??? Dat zeggen we pas tijdens de huldiging op onze
receptie van 3 februari 2012. Tot dan houden we de spanning er nog in….

Gekiekt
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Uitnodiging

Weetjes
Wist je dat:
· De club dit jaar gegroeid is tot 135 leden?
· Jos soms niet zo goed weet waar de bestuursvergaderingen doorgaan?
· Op de 12 km te Hamont bij de dames, Fleur, Zoë en Leen de eerste drie
podiumplaatsen innamen?
· Rien en Robbe op de 12 km te Hamont-Achel respectievelijk 3de en 2de
waren?
· Er nog steeds tochten doorgaan en dit gedurende de hele winter?
· Er 37 skaters zijn gestart met de opleidingen dit najaar?
· Er 9 skaters zich aan het vervolmaken zijn tijdens de freestyle-lessen?
· Als we alle uren samentellen die we dit jaar op skates hebben gestaan, we
vlot over de 2000 uren komen? Dat is een absoluut record sinds de start
van de metingen.
· Het bestuur het apprecieert indien je ons blijft volgen op Facebook en je
zelf ook af en toe ook een berichtje post?
· Skaten en schaatsen gebruik maken van dezelfde technieken?
· We deze winter ook een paar keer de schaatsen zullen aantrekken?
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