
  JOGGINGCLUB 

 SPORTHAL 

 KRUISHOUTEM VZW 

Beste joggers, 

Op woensdag 18 december 2019 zijn de laatste punten  te verdienen voor 2019 en kunnen we het 

eindklassement opmaken. 

Met de jaarwisseling in zicht is het tijd om  het lidmaatschap voor het volgend jaar te hernieuwen. Meteen 

krijg je ook al de kalender voor 2020 bijgevoegd. Je zal merken dat de Abdijbierenloop en de 

Avondmarktloop hier niet meer op voorkomen.  Als  club kunnen we dit onmogelijk nog zelf organiseren 

gezien het geringe aantal mensen die we nog ter beschikking hebben om alles rond te krijgen. We hebben 

wel het engagement aangegaan met de Sportdienst, indien zij de organisatie verder zetten dat wij een paar 

medewerkers zullen leveren.  Er zijn ook geen punten meer te verdienen op organisaties van omliggende 

gemeenten.  De trainingen op verplaatsing iedere 1ste woensdag van de maand blijven wel behouden. 

Net als vorige jaren  komen we op woensdag 8 januari 2020 reeds bijeen in de cafetaria van de sporthal 

voor een nieuwjaarswens met drankje.  Jullie zijn er verwacht om 19.00u.  

Het nieuwe seizoen – het 18de – start - wat de puntentelling betreft - op woensdag 5 februari 2020.  

Mogen wij vragen het lidgeld voor 2020 liefst zo vlug mogelijk, maar uiterlijk op 31 december 2019, te 

storten op rekening BE55-8508-4523-3544 van Joggingclub Sporthal Kruishoutem. Het bedrag is 

ongewijzigd gebleven op  25 EUR/persoon of 50 EUR/gezin ongeacht het aantal gezinsleden. Bezorg ook 

jullie persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoon / GSM, e-mailadres, geboortedatum) aan 

één van de bestuursleden, ofwel via onderstaand inschrijvingsstrookje, ofwel via email aan 

jogging.kruishoutem@gmail.com.  

Ons jaarlijks clubfeest met hulde van de meest regelmatige joggers gaat door op zaterdag 1 februari 2020 

in ’t Kapelhuis, Oude Weg 187 te 9870 Zulte.  Meer nieuws volgt nog maar hou de datum reeds vrij. 

Jullie bestuursploeg, 

Marc, Sylvain en Veronique. 

 

 

 Inschrijvingsstrook  Lidgeld 2020  - Joggingclub Kruishoutem VZW 

Voornaam:  ________________________________________________________ 

Naam: ________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

Tel / GSM:  ________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Geboortedatum: ______ /______ /______ 

mailto:jogging.kruishoutem@gmail.com

