Nr. 17/April 2015

Beste leden,

Het nieuwe jaar is weer goed op gang gekomen. De lessenreeksen lopen ten einde
en het kriebelt om de buitentochten aan te vatten. Een groot aantal leden is echter
ook tijdens de winter blijven toeren, zowel op zondag (Leopoldsburg) als op
donderdag (Balendijk).
Op zondag 4 april starten we weer met de zomertochten op verschillende plekken in
Noord-Limburg. We rekenen alvast op dezelfde opkomst als voorgaande jaren.
Onze vereniging bestaat dit jaar 10 jaar en dat zullen jullie geweten hebben. Hou
alvast 25 april vrij in je agenda en zorg dat je met ons mee kan vieren in “ 't Pelterke”
in Overpelt.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een eerste overzicht van de activiteiten die we dit
jaar plannen, meestal op skates, soms een keer zonder de skates, maar altijd
plezant om mee te doen.
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 2015
Voor hen die hun lidgeld nog niet gestort hebben:
Het lidgeld is niet verhoogd en bedraagt nog steeds €28,00. 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 (24/24 uur) voor alle medische onkosten, zelfs zonder ziekenhuis
opname, op al onze activiteiten en daarbuiten.

We kennen een gezinskorting toe van 10%, 20% of 30% bij meerdere inschrijvingen.
Indien het nog niet gebeurde verzoeken we je om het lidgeld van 2015 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
commentaar veld te zetten. Wijzigde je een adres in de loop van 2014 en heb je dat nog niet
doorgegeven? Stuur even een mailtje naar onze ledenadministratie rony@all-inline.be .
Nieuwe leden sturen een mailtje naar rony@all-inline.be voor hun storting.

Agenda 2015
Onze tochten zullen zoals altijd aangekondigd worden op onze website, via e-mail en op
Facebook. De bedoeling is dat we volgende tochten per week organiseren:
·
·
·

Onze klassieker op zondag voormiddag om 9u30
Organisatie: Erik/Lieve;
Elke donderdag om 19u00 (april, september) of 19u30 (vanaf mei – augustus)
Organisatie: Jos/Rony;
Kindertochten: vanaf April afwisselend op maandag en woensdag; vertrek om
19:00h
Organisatie: Sarai, Christel en Rony.

Hier reeds een overzicht van de geplande evenementen:

Ben je van plan om buiten de georganiseerde tochten zelf even op “stap” te gaan? Laat dat
dan even weten 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.
www.all-inline.be

info@all-inline.be

Receptie en BBQ
Onze club bestaat reeds 10 jaar en dat willen we vieren samen met al de leden en oudleden die de club over deze periode groot hebben gemaakt. Wees er dus zeker bij.
Waar: 't Pelterke, kleine zaal, jeugdlaan 4 te Overpelt
Wanneer: zaterdag 15 april 2015 vanaf 16.00u
Omwille van het jubileum jaar hanteren we zeer schappelijke prijzen voor al onze leden
en oud-leden:
·
·

Oud-leden/leden: slechts €5,00 per persoon
Rechtstreekse familie van leden/oud-leden: slechts €7,00 per persoon

Gelieve een mailtje te sturen naar

rony@all-inline.be

Aankondiging lidgeld 2016
Vanaf het najaar zal een skate-jaar niet meer lopen van januari tot en met december maar
wel van oktober tot en met september. Met deze verschuiving van het werkingsjaar kunnen
we onze organisatie sterk verbeteren.
Dit betekent dat we jullie in september reeds zullen vragen het lidmaatschap te vernieuwen.
We zijn ons ervan bewust dat we op die manier eigenlijk 3 wintermaanden inpikken. Om dit
goed te maken, zullen we alle leden die hun lidmaatschap in september verlengen,
verblijden met een origineel T-shirt van All-Inline vzw.
Bedankt voor je begrip.
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