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Vandaag weer de laatste nieuwsbrief van 2017.

Beste wandelaars
Het wandeljaar 2017 zit er al weer bijna op.
Nog een paar dagen en het is 2018, een nieuw
jaar waarin VEGHEL wandelt weer volop in
beweging zal zijn om het u naar de zin te kunnen
maken tijdens de komende 4daagse van
Nijmegen die gehouden wordt van 17 t/m 20 juli
2018. Noteer deze data alvast even in uw
agenda.
Ook in 2018 zullen er weer 4 verzorgingsposten op circa 10 km voor het einde
van elke wandeldag zijn. Als alles blijft zoals in 2017 zullen deze weer op
dezelfde plaatsen staan. Wel zullen we de aanduidingen duidelijker proberen te
maken zodat u onze verzorgingsposten niet hoeft te missen.
Wij willen ook alle wandelaars die hebben gestemd voor de RABObank Clubkas
Campagne 2017 danken voor hun stemmen. Totaal waren er 86 stemmen
uitgebracht wat onze kas toch maar mooi € 254,33 heeft opgeleverd. Dit
mooie bedrag kunnen we goed gebruiken om onze verzorgingsposten nog
beter en gezelliger te maken in 2018.
In 2017 hebben wij afscheid genomen van 2 bestuursleden, Martin Aalbers en
Harry Kalis. Wij willen bij deze Martin Aalbers en Harry Kalis heel hartelijk
danken voor al het werk wat door deze twee mensen in de afgelopen jaren is
gedaan.
Door intensief zoeken van de overige 3 bestuursleden, na het afscheid van
Martin Aalbers en Harry Kalis, is het bestuur van VEGHEL wandelt weer
compleet.
Het nieuwe bestuur van VEGHEL wandelt, is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Ad van de Velden
Secretaris:
Ronnie Timmermans
Penningmeester: Willy de Poorter
Bestuurslid 1:
Anja Maurix
Bestuurslid 2:
Willy Timmermans
In 2018 kan voor deelname bij VEGHEL wandelt alleen maar via de bank de
bijdrage betaald worden. Meldt u zich tijdens de bijeenkomst in “De Stapperij’’
aan, dan krijgt u een kwitantie mee met daarop vermeld, het te betalen
bedrag, het bankrekening nummer en de termijn waarop het bedrag op onze
rekening moet staan.
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De datum waarop wij onze 1ste bijeenkomst zullen organiseren zullen wij zo
spoedig mogelijk bekent maken, kijk daarvoor op onze website,
Het aanmelden bij VEGHEL wandelt hebben we ook wat eenvoudiger
gemaakt. Hoeveel de kosten in 2018 zullen zijn is nu nog niet helemaal
duidelijk.
Verder wenst het bestuur van VEGHEL wandelt iedereen hele fijne
kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gelukkig
Nieuwjaar toe met heel veel wandelplezier.

Wij, het bestuur van VEGHEL wandelt, is er weer klaar voor. U ook?
Met elkaar, dus allemaal samen, kunnen we in 2018 weer een feest maken van de
4daagse van Nijmegen.
Kijk in elk geval regelmatig op de website van VEGHEL wandelt voor het laatste
nieuws over VEGHEL wandelt.

Voor het laatste nieuws over de 4daagse van Nijmegen raadpleeg, daarvoor de
4daagse website. Begin januari, de precieze datum is nu nog niet bekend,
staan de reglementen van 2018 en de inschrijfperiodes op de website. Kijk
daarvoor even op de link ‘Inschrijven’.
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