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Beste leden,

Het jaar 2013 loopt weer op zijn einde; tijd om een beetje terug te kijken
maar ook om vooruit te blikken op 2014. Wij hebben het jaar afgesloten met
130 leden; dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. We hopen dat jullie
allemaal jullie lidmaatschap vernieuwen en dat we jullie in 2014 even talrijk
als in 2013 zullen ontmoeten op onze activiteiten. 2013 is een topjaar voor
de opkomst van onze leden op activiteiten, nog nooit werden er zoveel
punten uitgedeeld voor het clubkampioenschap als dit jaar.
We hebben alvast vele plannen voor het nieuwe jaar waarop we dieper zullen
ingaan tijdens onze receptie 2014. Die zal doorgaan in het
burgemeestershuis te Lommel op vrijdag 24/01/2014, hou deze avond
zeker vrij. Meer info volgt nog in een later schrijven.
Wij wensen jullie heel prettige feestdagen en een gezond en sportief 2014.
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.
Tot op onze activiteiten.

Het Bestuur,

Jos, Sarai & Rony

Ter herinnering :
onze website :
onze blog :

www.all-inline.be
www.all-inline.be/blog

Stuur je artikels naar : nieuwsbrief@all-inline.be
www.all-inline.be

info@all-inline.be

Lidgeld 2014
Het einde van het jaar betekent dat we jullie weer uitnodigen om jullie lidmaatschap te
vernieuwen. De Vlaamse Rollerbond heeft de lidgelden met €3 verhoogd, wij zijn
genoodzaakt deze verhoging gedeeltelijk te volgen. Het lidgeld bedraagt nu €28 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-shirt sponsor
www.sportservice.be;
ben je verzekerd voor alle medische onkosten, zelfs zonder ziekenhuisopname, op al
onze activiteiten;
24/24 uur verzekering voor al je activiteiten op skates ook buiten de activiteiten van
de club (€3 korting als je deze verzekering niet wenst).

Gezinskorting van 10%: bij inschrijving van 2de, 3de of meer deelnemers van een gezin
betaalt enkel de eerste inschrijving €28 (€25), de volgende leden betalen €25,20 (€22,5).
Mogen we jullie vragen om het lidgeld van 2014 over te maken op onze rekening.
IBAN BE46 9794 3341 8536
BIC ARSPBE22
All-Inline Samen Skaten en Skeeleren vzw
Stevensvennen 98
3920 Lommel
Bij meerdere inschrijvingen per overschrijving, gelieve de naam van de leden in het
commentaarveld te zetten. Mocht je een adreswijziging hebben ondergaan tijdens 2013 en
heb je dit nog niet doorgegeven, stuur dan even een mailtje naar rony@all-inline.be.
Ook nieuwe leden sturen een mailtje naar rony@all-inline.be. Rony zal hen dan een
formulier toesturen waarop alles staat wat je moet doorgeven voor het lidmaatschap.
Voordeel bij jouw Mutualiteit
Als je aansluit bij All-Inline – deel van Vlaamse Roller Bond -, sluit je aan bij een vereniging
die door Bloso erkend is. Vele Mutualiteiten kennen hun leden een Sportbonus toe en betalen
tot €20 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.
Formulieren kan je vinden op het internet. Druk dit formulier af en bezorg het aan iemand
van het bestuur. Wij vullen de noodzakelijke informatie in, stempelen het af, waarna jij de
terugbetaling kan vorderen van je mutualiteit.
Op http://www.all-inline.be/links/ hebben we een overzicht gemaakt van de meest
voorkomende mutualiteiten en hun voordelen.
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Bestuursveranderingen
Paul heeft beslist om zijn ontslag aan te bieden als bestuurslid en als werkend lid van de club.
Met spijt in het hart hebben wij (het bestuur) zijn ontslag moeten aanvaarden.
Paul was onze ondervoorzitter sinds mei 2010 en heeft sindsdien bijna al onze tochten
gepland. Wij willen hem danken voor zijn inzet tijdens deze periode en hopen hem nog veel
op onze tochten te zien. Dat heeft hij ons verzekerd.
Het wordt moeilijk om hem te vervangen maar het bestuur doet zijn best om de leegte op te
vullen en toch nog eenzelfde aanbod van activiteiten aan te bieden aan onze leden.
Meer informatie komt binnenkort.

Winteractiviteiten
Onze toffe winteractiviteiten:
– Lessenreeksen op maandag en zondag
Voor onze starters/beginners
Ook onze gevorderden zijn welkom op beide activiteiten, zondag vanaf 9.30u waar er bij
goed weer een buitentocht gemaakt wordt, bij slecht weer blijven we in de sporthal;
Maandagavond is er een sporthalsessie voor de gevorderden vanaf 19.30u, hier oefenen we
onze techniek of kan je vrijblijvend FreeStyle oefeningen maken.
– FreeStyle lessen twee wekelijks op woensdag om 19.30u, oefening sessies mogelijk
tijdens onze gewone lessen, let wel op maandag enkel vanaf 19.30u
Pierre-Alix zal ons begeleiden. Als hij er niet is tijdens de oefensessies, zal Sarai en/of Jos de
oefeningen begeleiden.
– Fun met Karin en/of Christel, de andere woensdagen om 19.00u
Plezier verzekerd, hoe meer zielen hoe meer er afgelachen wordt.

Zomeragenda 2014
Onze tochten zullen zoals altijd op onze kalender, via e-mail en Facebook worden
aangekondigd.
De bedoeling blijft dat we een aantal tochten per week organiseren: onze klassieker op
zondagvoormiddag om 9.30u en een tocht op donderdag om 19.30u. Voor de starters
zullen we ook weer onze woensdagtochten houden, tweewekelijks om 19.00u.
Hier reeds een overzicht van de geplande evenementen:
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Ben je van plan om buiten de georganiseerde tochten zelf op “stap” te gaan, plaats het snel
even op de All-Inline facebook groep. Misschien is er iemand die toevallig dezelfde plannen
heeft. Ook iemand die een mooi traject of iets dergelijks kent, mag dat plaatsen.

Desselse skate parade 2013
Ongelooflijk maar waar All-Inline was aanwezig met 28 leden, allen in een mooi rokje (!!!).
Kris, je kan ons wat aandoen.
Maar we waren te zien en we hebben naderhand verschillende reacties gehad dat we toch zo
een toffe club zijn; dit is zeker een van de redenen dat we zoveel nieuwe leden hebben
kunnen aantrekken. Je kan de sfeerbeelden terug vinden op:
http://fotoboek.all-inline.be/#!album-25

6 uren van Roll'On
Wederom een recordopkomst voor All-Inline bij de 6 uren van Diepenbeek. We hadden 9
teams en in totaal waren we met 31 deelnemers aanwezig.
En tofste van al was dat van onze 9 teams er 6 teams in de prijzen gevallen zijn. De jeugd
had zowel de eerste als de tweede plaats. Ook hiervan vind je enkele sfeerbeelden in ons
digitaal fotoalbum: http://fotoboek.all-inline.be/#!album-26
De uitslagen vind je terug op: http://rollonbelgium.weebly.com/6-u-2013-verslag.html

De Groene Halve Marathon 2013
Dit jaar waren er 21 deelnemers van onze club. We kaapten uiteraard de meeste prijzen
weg. Een dikke proficiat voor de deelnemers ondanks de mindere weg op de 21 km.
De uitslagen kan je terug vinden op: http://www.groenehalvemarathon.be/

Club Kampioenschap 2013
Onze clubkampioenen zullen gehuldigd worden tijdens de receptie; we houden
er nog even de spanning in. De posities liggen wel zo goed als vast, zou er een
keer iemand zijn die zichzelf gaat opvolgen???

Weetjes
Wist je dat


Dit jaar de club gegroeid is tot 130 leden?



Nieuwsbrieven gemiddeld 130 keer worden gedownload?



Nieuwsbrief 13 maar liefst 245 keer werd aangeklikt?



De rollergids van het BIVV door 177 mensen werd gelezen?



Het ongevalaangifteformulier 122 keer werd geconsulteerd?



Het formulier voor terugbetaling door de mutualiteit 553 keer werd gevonden?



We ook terug te vinden zijn op Facebook ?
(https://www.facebook.com/groups/292283975447/)



We nu ook skates hebben die we in bruikleen geven?



In het najaar 49 nieuwe leden zich hebben ingeschreven,...een record!
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