
West-Vlaanderen (5-8-2016) 

Fietszoektocht: slotmanifestatie 

 

 

Nog een aantal clubs zijn volop bezig met het zoeken van de 
antwoorden op de fietszoektocht. Ondertussen hebben jullie 
allen de uitnodiging ontvangen voor de slotmanifestatie op 
vrijdag 16 september met een optreden van Karel Declercq. 
Zowel sporters als supporters zijn van harte welkom! Indien 
jullie afdeling klaar is met het antwoordenformulier, mag dit 

bezorgd worden aan Neos West-Vlaanderen, Fochlaan 28 te 
Ieper of sophie.vanthournout@neosvzw.be. Graag hadden we 
voor 30 augustus de antwoordformulieren binnen gehad, de 
werkgroep staat te popelen (met de rode stylo) om jullie 
antwoorden onder de loep te nemen.  

 

Ledenwerving 

 

 

September is ledenwervingsmaand. En wij helpen u daar graag 
een handje bij want het is zonde dat er nog zo veel senioren 
uit uw gemeente de weg naar uw club nog niet gevonden 
hebben! Geef ons de adressen door van mensen die zeker 
moeten kennismaken met Neos en wij sturen hen het extra 
dikke september-promonummer van het Neos Magazine op. 

Wij verwachten de adressen, liefst in excel, uiterlijk op 16 
augustus.  

 

Ontspannen in de Ardennen  

 

 

Wandelen, yoga leren, wijn degusteren, een daguitstapje naar 
Luxemburg of een verwenmassage? Bij Neos zit het in één 
pakket, van 29 augustus tot 2 september, in Vayamundo 

Houffalize. Bestuursleden of leden, individueel of in 
clubverband: iedereen is welkom! Maak dit zorgvuldig 
uitgekiend aanbod (met Neos-begeleiding ter plekke!) zeker 
kenbaar aan je leden die graag ontspannen in eigen land.  
 
Klik hier voor de info  

 

Intersoc: Winter of Wengen 

 

 

Onze reispartner Intersoc legt uw club graag in de watten. 
Voor sneeuwliefhebbers is er de winterse vakantie van 18 tot 
25 maart 2017 in Anzère (Wallis, Zwitserland) en voor uw 

zomerse clubreis van volgend jaar is er een prachtig aanbod in 
Wengen (Zwitserland). Voorzitters en secretarissen kregen de 

brochure. 
Informatie vind je ook op www.neosvzw.be of bij Heidi Jacobs, 
tel. 02/21 22 491 of via heidi.jacobs@neosvzw.be 
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