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Woordje

van het bestuur

Beste leden,
Het zomerseizoen van 2010 loopt weeral op zijn einde en we beginnen
vooruit te kijken naar onze najaarsactiviteiten.
Uiteraard blijven we nog een tijdje doorgaan met onze toertochten,
zeker tot eind oktober maar we starten toch ook al onze andere
activiteiten zoals fun-activiteiten, initiatielessen en de FreeStyle
lessen.
We hebben een zeer goed skate-seizoen gehad dit jaar met meer dan
1500 uren waarop we gezamenlijk op skates stonden. Het weer was
dan ook zeer goed tot eind juli, van dan af aan ging het iets minder
maar we hebben toch de tochten laten doorgaan. De 6 uren van
Roll'On hebben we zelfs bijna volledig in regen gereden.
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Gewoon fantastisch dit seizoen, we danken iedereen voor zijn
deelname aan al deze activiteiten en we hopen dat we jullie ook
massaal op de fun-activiteiten mogen verwachten.
Hebben jullie nog ideeën rond Lommel-Inline, post ze even naar
nieuwsbrief@lommel-inline.be, en wij zullen kijken of we ze verder
kunnen uitwerken.
De redactie,

Jos, Paul en Rony

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

www.lommel-inline.be

info@lommel-inline.be

Veezetwee
Zoals je kan zien aan de opschriften van deze nieuwsbrief en onze websites,
is Lommel-Inline een VZW geworden. Dit vooral om aan de buitenwereld te
tonen dat Lommel-Inline nu een volwaardige vereniging is en niet moet
gezien worden als een eendagsvlieg. Het zou ons ook een aantal voordelen
kunnen geven tot het bekomen van allerhande subsidies en/of sponsoring.
Een ander groot voordeel is dat bij een feitelijke vereniging het de leden zijn
die allerlei activiteiten organiseren terwijl bij een VZW het de VZW (als
rechtspersoon) is die de activiteiten organiseert.
Wat verandert er?
Voor de leden: Niets.
Voor de werking van de club:
Wanneer een vereniging een VZW is, moet deze vereniging jaarlijks een
Algemene Vergadering houden met al de “Werkende Leden”. Dit is het
bestuur, aangevuld met enkele leden. Wij hebben Linda Bleyen en Dirk
Hamblok bereid gevonden om de taak van „werkend-lid“ op zich te nemen.
Heb je nog een idee dat je graag uitgewerkt wil hebben door Lommel-Inline,
laat het aan iemand van deze “werkende leden” weten en zij kunnen je idee
dan verdedigen op de eerstvolgende Algemene vergadering.
Maak je ook graag deel uit van de “werkende leden”, laat het aan iemand
van ons weten en bij een volgende herschikking van de “werkende leden”
zetten we je op de lijst van kandidaten. Nieuwe “werkende leden” worden
verkozen op de Algemene Vergadering die jaarlijks doorgaat in het eerste
trimester van het jaar.
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Onze youngsters, Jonathan en Robbe, deel maakten van het enige
juniorenteam op de 3 uren van Roll'On?
Dat zij dus gewonnen hebben maar de beker verspeelden aan de dames
van hun team??
Dat we daarnaast met 2 teams (9 man/vrouw) deelnamen aan de 6 uren
van Roll'On?
Dat we ons onze klassering niet echt aantrokken en er ook niets over
zullen schrijven?
Dat het toch een half uur droog gebleven is en dat we toen dan ook onze
beste tijden hebben neergezet?
Dat Dirk (?) de beste tijd afklokte met 5'57'' voor de 2,65 km?
Dat Michel Segers ons lekkere warme dekens is komen brengen tijdens
de 6 uren? Bedankt, Michel!
Dat Jos een rok voor een broek hield; of was de vraag verkeerd gesteld?
De Desselse skateparade wel van start is gegaan maar ingekort werd
door de regen?
Onze tocht op 13/06 i.s.m. de VRB een succes was met een 20-tal
deelnemers?
Dat op deze tocht zelfs de Schotse Hooglanders op de afspraak waren?
Dat iedereen deze tocht één van de mooiste vond die ze ooit gedaan
hadden?
Dat dit voor sommige de eerste toertocht was?
Dat de groep van Paul de weg heeft kunnen vinden via de GPS?
Dat Rony last van zijn voeten heeft en de tochten nu meedoet op skikes?
Dat Rony nu achteraan hinkt i.p.v. op de koppositie?
Alhoewel, doet/deed hij wel ooit de kop?
Dat de kinderen langzaam de weg vinden naar onze toertochten?
Dat vooral Jutta, Robbe, Jonathan, Zoë, Rien punten hebben behaald
voor het club-kampioenschap?
Dat Jos een nieuwe voordeur heeft gekregen?
Dat Paul en Kris zelf het kanaal als uitvalbasis gebruiken om te skaten?
Dat Ashley haar skates moest inleveren zodat Kris (met de fiets) ook een
stukje kon skaten?

?

Club Kampioenschap

2010

De stand op 15/8 na de 6 uren van Roll'On:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sarai Schepers
Christine Put
Linda Bleyen
Jutta Vervecken
Kris Leysen
Karin Molenmans
Renata Chudrik, Christel Hendrix, Zoë Geijsmans
Erik Peeters
Sandra Luts
Erwin Thuwes

Nota: Iedereen die een activiteit meedoet en dit geregistreerd wil hebben,
kan zelf ook een mailtje sturen naar rony.vanderhoydonck@lommelinline.be.
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Cursussen

najaar 2010

Beginnerscursus
Dit najaar organiseren we twee lessenreeksen voor beginners en
gevorderden.
We starten te Leopoldsburg (Sporthal St. Michielsschool) op zondag 26
september van 10:30h - 11:30h (20 zondagen).
Lesdagen in 2010:
03/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 en 12/12;
Een tweede reeks start te Lommel (Soeverein) op woensdag 29 september
van 19:00h - 20:00h (20 woensdagen).
Lesdagen in 2010:
13/10, 20/10, 27/10, 10/10, 17/10, 24/10, 01/12, 08/12 en 15/12;
Meestal volgen onze cursisten 20 uren les. Na deze 20 uren is iedereen in
staat om veilig op de weg te skaten (stoppen, uitwijken, noodstop) en
beheerst andere vaardigheden zoals achteruit skaten, overzetten, enz.
Je kan echter ook kiezen om een serie van 10 uren te volgen, je staat dan
niet zo ver maar dan kan je in elk geval remmen, uitwijken, enz.
Onze prijzen:
+ 10 lessen reeks: €60 + lidgeld/verzekering.
+ Voordeeltarief voor 20 lessen (najaar 2010, voorjaar 2011): €119
(inclusief lidgeld/verzekering).
Lidgeld:
Periode september - december 2010: €10 ;
Voor 2011: €25
Korting: 10% vanaf de tweede inschrijving per gezin.
Je kan inschrijven door een e-mail te sturen naar rony@lommel-inline.be;
betaling gebeurt tijdens de eerste les.

FreeStyle
We starten de FreeStyle lessenreeks op woensdag 29 september te Lommel
(Soeverein) om 20:00h – 22:00h.
Iedereen (gratis) welkom op de eerste dag om het freestylen eens te
proberen!!!!
Afhankelijk van de opkomst op de eerste dag bepalen we of we de reeks
laten doorgaan of niet. We hebben een 10-tal deelnemers nodig om de reeks
van start te laten gaan.
Het idee is om 20 sessies te organiseren, waarbij we afwisselend een lessessie (met Tim en Megan) en een oefensessie (zonder de lesgevers)
hebben.
De prijs ligt nog niet vast maar zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, in
de vork van €100 tot €160 (€2,5 – €4/uur ) liggen. Lidgeld 2011 niet
inbegrepen.

vervolg op volgende bladzijde
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Cursussen najaar 2010 (vervolg)
Deze lessenreeksen gaan door te Lommel en te Leopoldsburg telkens van
20:00h tot 22:00h, even een opsomming van de data:

Wanneer
29/09
06/10
13/10
20/10
27/10
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
15/12
05/01
12/01
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02
02/03
16/03

Waar
Lommel, Soeverein
Lommel, Soeverein
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Lommel, Soeverein
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Lommel, Soeverein
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Lommel, Soeverein
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Leopoldsburg, St-Michiels
Lommel, Soeverein
Leopoldsburg, St-Michiels

Lesgever(s)
Tim en Megan
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie
Tim en Megan
oefensessie

PS: Woensdag was de enige dag dat onze lesgevers vrij waren; we hadden
dus niet zo veel keuze.

Fun-Fun-Fun
Dit najaar starten we opnieuw met onze fun-activiteiten. We benutten eerst
en vooral de zondagen dat we niet uit kunnen rijden omwille van de regen
maar maken vanaf nu ook gebruik van elke zondag in oktober tot maart.
Fun van 9:30h – 10:30h te Leopoldsburg (St. Michielsschool, Ferdinand
Vanbaelstraat).
Iedereen is welkom vanaf 9:15h zodat we effectief kunnen starten om 9:30h.
Als het weer het toelaat, gaan we naderhand nog een tochtje maken in de
omgeving van de sporthal.

Sponsors
Volgende handelaars sponsoren onze vereniging:
·
Argenta, Hoogstraat 7, 3930 Hamont-Achel
·
Men Only, Herenkapsalon, Siberië 16, 3930 Lommel
·
SportService Segers Michel, Kwademeer 40, 2480 Dessel
(10% korting voor leden)
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