Gevleugelde vrienden,

Een laatste call voor het weekendje in juni, zie vorige mails voor verdere info, momenteel zijn we met
13 fietsers, we zouden uiterlijk 29 februari het juiste aantal willen bevestigen bij Drosson.

Het lidgeld voor 2020 bedraagt nog steeds 20€, je mag dit overschrijven op ons rekeningnummer
Fortis BE95001854025058.

Zowel de Eagles als de Beagles gaan dit seizoen wekelijks trachten de aankomende ritten met GPX en
al te delen. Om dit gemakkelijk te kunnen doen willen we dit jaar een whatsapp-groep starten. Ook
last-minute wijzigingen zoals een gecancelde rit door slechte weersomstandigheden zullen we daar
in kunnen posten. Enkel een aantal personen uit het bestuur zullen iets in deze groep kunnen
plaatsen, dit om in deze groep steeds een goed overzicht te behouden, je kan nog steeds een
persoonlijk bericht sturen als je een vraag of opmerking hebt. De bedoeling is om alle leden in deze
groep te zetten, graag een reply op deze mail met je gsm-nummer als je erin wil (om GDPR-redenen
kunnen we dit niet andersom doen) daarmee geef je toestemming om in deze groep te komen.

Een nieuwigheidje in het klassement! Voor elke deelgenomen woensdagrit krijg je voortaan 3
streepjes, als je na de rit nog iets mee gaat drinken krijg je nog 1 streepje! Voor de klassiekers
(onderaan elke mail) geven we telkens 5 streepjes.

Er komt nog een aanvulling op de Eagle-kleding-collectie, alvast 1 triatleet-eagle en een 2-tal anderen
die een 1-delig pak wensen vragen of er een Trisuit kan aangekocht worden, we hebben daarvoor
offerte opgevraagd bij Vermarc, de prijs voor 1 Trisuit bedraagt 130€ (inclusief ontwerp en cliché) Als
we er meerdere zouden kunnen bestellen zakt daar de prijs uiteraard. Wie interesse heeft mag zich
ook melden (ook via reply op deze mail!) volg deze link naar de website van Vermarc.
https://www.vermarcsport.com/en/search/?q=tria%20prr

Groeten van een stilaan ontwakend bestuur!

