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     Betreft :  Lidgeld 2009 

 

 

 

 

    Het seizoen 2008 is nog maar pas voorbij of de voorbereiding voor het seizoen 

2009 is reeds in volle gang. We willen er op wijzen dat het lidgeld voor 2008 vervalt op 31 december 2008. Het 

lidgeld voor 2009 kan reeds betaald worden , hetzij bij Antoine Wierinck , hetzij via overschrijving op 

rekeningnummer 979-2180402-41 met vermelding lidgeld + naam van de club of het individu.. 

Het lidgeld blijft onveranderd zijnde € 10 / lid met een maximum van € 200 / club of € 10 voor een individuele 

aansluiting . Lidgelden die niet betaald zijn op 1 maart  2009 worden als ontslagnemend beschouwd. Het is de 

clubs ook aangeraden een nieuwe ledenlijst op te sturen  naar e-mail (Roger.d@skynet.be) of per post  ( adres : 

VZW teams Van Den Eynde , Mechelse steenweg 10 te 9200 Dendermonde) . Verdere inlichtingen  kunnen 

bekomen worden op het nummer ?. Een lijst met de komende organisaties ontvangen jullie later . 

Een datum om alvast te onthouden is de  vergadering van 14 februari 2009 te 15h . De VZW rekent op jullie 

aanwezigheid . Op deze vergadering zal de organistie 2009 worden voorgesteld . Het is de bedoeling om dank 

zij jullie aanwezigheid deze organisaties te verfijnen . Ook wordt op deze vergadering de visser van de vzw 

gehuldigd  

GEEF DEZE I�FO OOK DOOR AA� JULLIE LEDE� OF VRIE�DE� iedereen is 

welkom 

    Hopelijk mogen we jullie volgend jaar talrijker verwelkomen op onze organisaties 

van 2009 . Deze van 2008 waren een groot succes maar het aantal deelnames had beter gekund. De VZW staat 

open op alle suggesties die jullie kunnen doen  en in de mate van het mogelijke zal daar zeker rekening mee 

gehouden worden .  

 

    In de hoop Teams Van Den Eynde in 2009 nog meer te kunnen uitbouwen sluiten 

wij  met de meest sportieve groeten .  

 

 

         HET BESTUUR  

 

 

 

 

 

NB:   RAADPLEEG ONZE WEBSITE , ER ZIJN PRACHTIGE FOTO’S VAN DE ORGANISATIES 

          

                   www.teamsvde.be    


