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Infoblad Wapper juli - augustus 2019

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur wensen jullie allen een zalige,
ontspannende, relaxerende vakantie toe en hopen dat de batterijen terug opgeladen zullen
zijn om met vereende krachten aan een nieuw sportseizoen te beginnen.
ALGEMEEN NIEUWS
SEIZOENAFSLUITER
Op 28 juni 2019 was er de seizoenafsluiter van Wapper. Het weer was prachtig, het eten was
geweldig lekker, de ambiance was perfect.
Er was echter één klein minpuntje : De opkomst was eerder miniem te noemen, er waren weinig
WAPPER-leden aanwezig. In de toekomst zagen we dit toch graag anders! Bij deze dan ook een
warme oproep aan al onze leden om deel te nemen aan de activiteiten van onze club!!!!
Maar zoals altijd: DE AFWEZIGEN HADDEN WEERAL ONGELIJK.
VAKANTIE
De rustperiode of vakantie is al bijna in de helft. Binnen een grote maand start ons nieuw
sportseizoen 2019/2020. Dit wil zeggen dat er opnieuw lidgeld dient betaald te worden.
Hieronder een kleine reminder voor het lidgeld :

Aangesloten bij: Belgian Paralympic Committee vzw en Parantee/Psylos vzw
Secretariaat: Paula Van Oudenrode, Peperstraat 3/2.2, 2627 Schelle
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Lokalen Wapper: Recreatiedomein Fort II, Wommelgem, Tel. 03.321.13.23
Ondernemingsnummer: 0407 851 049
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75 €

Lidgeld -18 jarige :

55 €

Lidgeld steunende leden/sympathisanten : 30 €
Voor de sportende leden kan dit lidgeld betaald worden via hun sporttakverantwoordelijke, voor alle
andere leden kan het lidgeld rechtstreeks betaald worden op de rekening van Wapper bij KBC,
nummer BE38 7330 0938 4172 met vermelding van naam + sporttak.
Mogen wij er op rekenen dat iedereen zijn lidgeld stipt betaalt.
Op 1 oktober moet Wapper de aansluitingen bij Parantee-Psylos doorgeven en betalen. Het zou
plezierig zijn moesten alle lidgelden voor deze periode betaald zijn.
Alleszins bedankt hiervoor!!!

Datums om te onthouden
Volgende activiteiten werden reeds vastgelegd voor het komende seizoen. Noteer deze alvast met
stip in jullie agenda zodanig dat we kunnen rekenen op grote aanwezigheden van onze leden.
Opening lokaal en 1e frietjesavond :
Wapper Kwis :
Algemene Vergadering
Lokaal gesloten :
2e frietjesavond :
Nieuwjaarsreceptie :
Spaghetti :
Lokaal gesloten :
3e frietjesavond.
clubkampioenschap tafeltennis
Seizoensafsluiter :

6 september 2019 + voetbal op TV San Marino-België
16 november 2019 en 28 november 2020
11 december 2019
20 en 27 december 2019
3 januari 2020
24 januari 2020
28 maart 2020
10 en 17 april 2020
24 april 2020
9 of 23 mei 2020
26 juni 2020

Ook volgende sportieve evenementen kunnen al in jullie agenda opgenomen worden :
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Clubkampioenschap:
Feet and wheels:
Slottornooi:

28 september 2019
23 november 2019
6 juni 2020

Boccia officiële toernooien
Vlaams individueel :
Vlaams Team and Pair:
Belgisch individueel:
Belgisch Team and Pair:

15 en 16 februari 2020 (Gent/Parantee-Psylos)
7 en 8 maart 2020 (Peerdsbos-Brasschaat/MGJ)
25 en 26 april 2020 (De rode Loop-Merksem/Wapper)
9 en 10 mei 2020 (Spinnakker)

Boccia andere toernooien
Boccia Stageweekend:
Memorial Kenneth Verwimp:
Memorial Daphne Kampers:

6-7 en 8 december 2019
25 en 26 januari 2020
27 juni 2020

WARME OPROEP AAN ALLE LEDEN
Graag ontving ik van alle sporttakken een gedetailleerd overzicht van alle sportieve
evenementen die zij zullen bijwonen, zodanig dat wij iedereen hiervan op de kunnen brengen
Dit wordt uiteraard dan ook op onze website van Wapper geplaatst, zodanig dat iedereen hier
weet van heeft. Dit is toch waar het om draait in een sportclub.
Als de competitiekalenders gekend zijn, bezorg deze dan ook aan het secretariaat dan kunnen
deze medegedeeld worden aan alle leden via het infoblad en op de website geplaatst worden.
Misschien komen er dan wel eens wat meer supporters kijken bij de verschillende sporttakken.

Artikels voor het infoblad
Zoals steeds doen wij langs deze weg ook nog een dringende oproep aan alle sporttakken om
artikels te bezorgen voor ons infoblad.
Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan : secretariaat@wapper.be

PRETTIGE VAKANTIE
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