Nieuws/activiteiten over de club
Lidkaarten 2017-2018
De lidkaarten en brieven werden uitgedeeld. Gelieve de kaart en het bedrag zo snel mogelijk aan
iemand van het bestuur te overhandigen.
Mocht je je kaart nog niet ontvangen hebben, dan mag je steeds een bericht sturen naar Ilse
Bruninx - ADD@val.be en dan wordt die doorgemaild.
28/10/2017: Ladies Night Run Tongeren
georganiseerd door Woman Race i.s.m. ADD Tongeren en de Sportdienst van Tongeren
Helpende handen gevraagd: we hebben 8 à 10 mensen nodig die de inschrijvingsstand vanaf
18.00u tot 19.30u (= startuur) bemannen. Geef je naam door aan iemand van het bestuur.
05/11/2017: LCC-cross in Tongeren op de Motten
Helpende handen kunnen we tijdens deze dag zeker gebruiken bv. voor de inschrijvingen,
opbouw van het parcours, trainers tijdens de opwarming en wedstrijden, supporters, …
Het crossseizoen begint binnenkort met de cross in Tongeren – de flyer met de data en het
reglement worden via mail rondgestuurd. Vanuit het ADD-bestuur proberen we met de tent op
alle crossen aanwezig te zijn.
Helpende handen gevraagd: mensen vanuit ADD Tongeren die bereid zouden zijn om de tent 1
keer mee te nemen zijn heel erg welkom. Je hebt er wel een vrij grote auto voor nodig en je zou
rond 12.00u moeten kunnen aankomen om de tent voor andere atleten te kunnen opbouwen.
Mocht je bereidwillig zijn en je hebt meer uitleg nodig: bel a.u.b. Ilse Bruninx (0478/757189).
Bestelde clubkledij en clubtruitjes
De nieuwe clubkledij en clubtruitjes kunnen vanaf 24.10.2017 verdeeld worden in de cafetaria. De
clubkledij kan je op naam komen afhalen. De clubtruitjes zullen verdeeld worden aan de hand van
de maat die je doorgegeven hebt (er werden sowieso een aantal extra maten besteld). Vraag aan
Marcel of Jacques vragen om je te helpen.
Jeugdtrainingen
Aan de achterzijde vind je een overzicht van de jeugdtrainingen tot en met begin december.
We behouden ons het recht een training af te gelasten dus hou a.u.b. de volgende kanalen in het
oog:
www.addtongeren.be
ADD Tongeren op Facebook
je e-mail (als je nieuw bent, dan geef je best zo snel mogelijk je mailadres door op ADD@val.be

Donkerblauwe trui met naam
Als je nog graag een blauwe trui met je naam op bestelt, dan kan dat. Geef je naam door aan Ilse
via ADD@val.be – als we er 15 hebben, bestellen we ze.
Ze kosten 30 euro voor de kindermaten en vanaf maat S 33 euro. Gelieve geld mee te brengen.

