
 INFO - NIEUWSBRIEF  
 
beste leden,  
 
Woensdag was er onze ploegvoorstelling van ons wedstrijdteam MTBFUN4KIDS ACLAGRO TEAM, volgende 
punten zijn ook voor jullie belangrijk: 
 
* 2020 organiseren wij geen wedstrijd, het kostenplaatje hiervoor loopt wegens nieuwe regels heel hoog op en 
was al niet min! oa verplichte hulpdienst aanwezig  
 
* betreft de wekelijkse locatie, wegens zeer moeilijk weertype, nat en veel parken/bossen niet of moeilijk 
toegankelijk wachten wij zolang mogelijk af om de ideale locatie uit te kiezen.  wij gaan naargelang stabilisatie 
van het weer op maandag/dinsdag de locatie zelf gaan bekijken (en moeten soms eerst nog toelating krijgen) 
Vandaar dit heel moeilijk vroegtijdig door te geven is.  
zoals eerder vermeld zullen wij tijdens winteruur hoogstwaarschijnlijk niet in Lovendegem trainen maar op de 
gekende externe locaties of toch binnen een straal van ca 15km rond Lovendegem. 
Verste locatie is vanuit Lovendegem: Evergem, Mariakerke, Eeklo, Gent, Sm latem, Lembeke 
 Bedankt voor jullie begrip hierin.  
 
* Betreft huren fiets, gelieve dit wekelijks door te geven na het posten van de locatie van de training (en ten 
laatste dinsdag 19u) Mocht je pech hebben met jouw eigen fiets, ook dan kan je een fiets huren!  Zo hoef je geen 
enkele les te missen!! 
 
* Voor algemene vragen/opmerkingen/klachten zijn wij steeds bereikbaar via mail, gelieve ons dit via deze weg te 
laten weten. Niet per telefoon messenger Whatsapp of sms  
mtbfun4kids@gmail.com  Wij proberen ook alle (of toch zoveel mogelijk) info op de website te plaatsen dus check 
deze ook even mocht je met een vraag zitten!    
 
* Bij interesse en vragen of uw zoon/dochter kan deelnemen aan een wedstrijd laat dit gerust weten, wij zullen 
jullie hierover informeren/begeleiden 
 
* Elk ingeschreven lid zal een formulier van zijn ziekenfonds ontvangen voor (gedeeltelijke) terugbetaling lidgeld, 
jullie hoeven dit dus niet aan te vragen of ons te bezorgen.   
 
* ook mtbfun4ladies is woensdag ll gelanceerd, onze dames starten na de krokusvakantie aan hun uitdaging, je 
kan hen volgen/aanmoedigen via onze instagram (mtbfun4kidsaclagroteam) of via de website.  Maak alvast even 
kennis met de dames via het filmpje op de website of op ons youtube kanaal mtbfun4kids!  Heb je een boodschap 
voor de dames geef dit gerust door wij plaatsen het voor hen op de website! 
 
groeten Mario 
Stefanie 
 
Kalender 2020:  
wekelijkse training kids/ladies/masters 
21/3 - 22/3 initiatie Marc Van Wiemeersch 
06/04 - 09/04 paaskamp (nog 3 plaatsen bij +8jaar / nog 5 plaatsen bij -8j)  
24/08 - 28/08 zomerkamp Oignies (volzet, schrijf je in op de wachtlijst mocht er iemand afvallen) 
13/09 le grand raid godefroy (uitdaging ladies) ALLE SUPPORTERS WELKOM 
02/11 - 05/11 herfstkamp (nog 5 plaatsen bij +8j / nog 9 plaatsen bij -8j) 
25/11 laatste training 2020 (geen sinterklaasfeest)  
dec-jan indoor stabilisatie/fietstechniek/tocht in het donker 
	


