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Special edition
Woordje

van het bestuur

Beste leden,
De kogel is door de kerk, vanaf nu gaan we door het leven als
“All-Inline Samen Skaten en Skeeleren vzw” met als roepnaam :
“All-Inline vzw”.
We hadden allerhande ideeën, het ene al gekker dan het andere,
zoals: “Heide rollers”, “Zand rollers”, “Zand krabbers” of “S5 Samen
skaten en Skeeleren aan Schone Snelheden”,… Geen van deze geniale
ideeën heeft het gehaald. Op onze BBQ werd de naam All-Inline
gesuggereerd; blijkt dat creatieve ideeën toch nog komen als de wijn
in de man/vrouw is.
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Met toevoeging van de kreet “Samen Skaten en Skeeleren” geven we
duidelijk aan waarvoor onze vereniging staat. Wij willen skaten en
skeeleren maar dan wel op een gezellige manier, samen in groep. Wij
hopen dat iedereen zich kan terugvinden in deze nieuwe naam.

Deze naamsverandering zal uitgebreid gevierd worden tijdens onze
receptie 2012.
Deze naamswijziging geeft aanleiding tot een aantal verandering die
met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd!!

www.lommel-inline.be

info@lommel-inline.be

Woordje

van het bestuur (vervolg)

1) Onze e-mail adressen veranderen. In plaats van “...@lommelinline.be” gebruik je nu “...@all-inline.be”. Bijvoorbeeld :
jos@all-inline.be
paul@all-inline.be
rony@all-inline.be
sarai@all-inline.be
info@all-inline.be
nieuwsbrief@all-inline.be
2)
3)
4)
5)

Onze website wordt www.all-inline.be
De blog wordt http://all-inline.skynetblogs.be
FaceBook (automatisch) wordt http://www.facebook.com/All_Inline
Twitter (automatisch) wordt http://twitter.com/All_Inline

Onze Lommel-Inline T-shirts zijn ondertussen ook wel goed versleten
en dus wordt het hoog tijd om de nieuwe T-shirts van All-Inline aan te
schaffen. Tussen nu en het einde van het jaar bieden we de nieuwe
sport T-shirts (100% Polyester) aan tegen een schandalig lage prijs
van 5€ (ruim beneden onze kostprijs). Dit omdat we graag duidelijk
onze aanwezigheid op straat willen zien tijdens tochten en andere
evenementen. De shirts zullen het eerst te zien zijn tijdens de
Desseltse Skate parade van aanstaande vrijdag en tijdens de 6 uren
van Roll'On aanstaande zondag.
Gelieve Rony een mailtje te sturen met de gewenste maat, je kan ook
altijd komen passen op één van onze tochten.
De redactie
Jos, Paul, Rony en Sarai

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.lommel-inline.be

info@lommel-inline.be

