
 

 

 

 

 

Tri-Runderwear-Team 
 

TRTnews 
 

 

VOLUME 1 

Welkom bij onze eerste TRT 

newsletter. Een newsletter die 

geregeld de revue zal passeren 

om de leden, de sponsors en 

de supporters te informeren 

van alle nieuwtjes en 

aanstaande evenementen. 

 

In onze eerste editie 

blikken we terug op het seizoen 

’19 en kijken we ook reeds 

vooruit naar wat 2020 ons zal 

bieden. 
 

LIDMAATSCHAP 
2020 

De lidmaatschappen zijn na de 
bestuursvergadering aangepast 
en inschrijven is mogelijk sinds 

01/01/20. 
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VERSLAG 
BESTUURS-

VERGADERING ‘19  

Tijdens de laatste bestuurs-
vergadering zijn er een aantal 
aanpassingen in de vzw statuten 
aangepast en zijn de boekhouding, 
alsook de lidmaatschappen aan 
bod gekomen. 
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SPONSORS 

Heel wat nieuwe sponsors 
hebben zich eind 2019 aangemeld 

om ons vanaf 2020 te steunen. 
Maar om de groei verder te 

kunnen zetten, hebben we een 
incentive uitgewerkt voor de 

leden om extra sponsors aan te 
brengen. 

Page 3 
 

 

VARIA 

• Terugblik 2019 

• Zwemtrainingen met 
BGSET 

• Leden kortingen 

• Upcoming events 

• Wedstrijden 2020 
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BECOME AND STAY 

TEAMPIES 

  

Lidmaatschap ‘20  
   

Tijdens de laatste bestuursvergardering zijn de lidmaatschappen voor 2020 

vastgelegd. 

• ALL IN tri: € 200 per jaar 

• ALL IN dua: € 160 per jaar 

• ALL IN swim: nog te bepalen en afhankelijk van de verzekering 

• ALL IN cyclo: € 130 per jaar 

• ALL IN run: doorverwijzing naar onze partner Gent Running Team 

De inhoud van ieder lidmaatschap is terug te vinden op de website (het team -

> lidmaatschap). Een belangrijk verschil met de vorige jaren is dat het 

lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen er niet meer in zit, maar wel een verplichte 

voorwaarde is voor de formule ALL IN cyclo. Er waren te veel overlappingen 

met de licentie bij de triatlon liga en het belang van het lidmaatschap bij Cycling 

Vlaanderen verschilde vaak tussen de atleten, waardoor we het niet meer 

opnemen in de lidmaatschappen, maar wel aanraden. 

Inschrijven doe je via deze link: 

https://www.tri-runderwear-team.be/inschrijving-procedures/ . 

Op 20 januari houden we een ‘opkuis’ in de whatsapp- en facebookgroep. Zorg 

er dus zeker voor dat jouw inschrijving tegen die datum voltooid is. 

 

 

 

 

 

https://www.tri-runderwear-team.be/lidmaatschap/
https://www.tri-runderwear-team.be/lidmaatschap/
https://www.tri-runderwear-team.be/inschrijving-procedures/
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Thank 

You 

  

Sponsors  
 

Passie. We zullen hem dus vaak op de trainingen en op de 

stages tegenkomen. 

Naast de eerder traditionele vorm van sponsoring, zullen wij 

ook met hen extra samenwerkingen opzetten. Met GEN’EAT & 

Pleasures Boutique zullen wij een aantal evenementen 

organiseren en met Stijn hebben we een win-win overeenkomst 

bij het aanleveren van klanten. Deze overeenkomst kan je op de 

afgeschermde ledenpagina van de website terugvinden. 

Wij zijn enorm blij met deze twee nieuwe sponsors, mede 

dankzij hen kunnen we het groeiende aantal leden en de 

verbetering in omkadering verder aangaan. Uiteraard 

bedanken wij nogmaals de reeds bestaande sponsors voor de 

blijvende ondersteuning, want zonder hen zou ons succes 

tevens onbestaande zijn. 

Er is echter nog ruimte voor sponsoring en we willen het 

aanbrengen van sponsors aanmoedigen met een reward 

systeem waarbij je als lid 10% van het sponsorbedrag in een 

waardebon bij DewaSport ontvangt. Voor meer info over de 

modaliteiten van sponsoring kan je terecht bij Inti, de 

verantwoordelijke voor de sponsoring. 

Nieuw & Oud 
Net als vorig jaar, mogen wij nieuwe sponsors verwelkomen. 

GEN’EAT [Geniet] by Pleasures Boutique en STIJN VOET 

Immobiliën zullen ons vanaf heden ondersteunen en zullen 

mee opgenomen worden op de tenues. 

GEN’EAT “Healthy Food in a Fast Way” is een food bar waar 

je terecht kan voor gezonde snacks, zoals heerlijke wraps, 

bagels & salads. Momenteel is er één zaak in Deinze en één in 

Gent. Beide bars vallen onder Pleasures Boutique, opnieuw een 

concept waar je terecht kan voor fantastisch lekker eten in een 

heel gezellige setting. 

STIJN VOET Immobiliën is een vastgoedspecialist in zowel 

privé vastgoed als commercieel vastgoed, met een hart voor 

sport. Stijn is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van 

huizen, appartementen, bouwgronden en nieuwbouw-

projecten. Naast het vastgoed om te wonen kan je bij hem dus 

ook terecht voor bedrijfsvastgoed zoals winkels, handelszaken, 

kantoren en bedrijfsgebouwen. 

Naast vastgoed, is de tweewieler ook voor Stijn een grote 
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Verslag Bestuurs-

vergadering ‘19 
In onze laatste bestuursvergadering hebben we een aantal 

aanpassingen aangebracht in de statuten van onze VZW, 

waaronder het adres van de vzw, het bestuur en de datum voor de 

jaarlijkse algemene vergadering. 

• Het adres is gewijzigd van Brugge naar Gent, meer 

bepaald naar Noordhoutstraat 136 te Drongen. 

• Het bestuur van de vzw bestaat vanaf heden uit Arne, 

Thijs en mezelf. 

• De algemene vergadering wordt vanaf heden standaard 

ingepland op 01 april van het kalenderjaar. 

Naast de aanpassingen in de statuten, hebben we naar aanleiding 

van de veranderingen in de vzw wetgeving de beslissing genomen 

om de leden van het bestuur te beschermen met een 

aansprakelijkheids-verzekering. Voor deze verzekering gaan we 

uiteraard langs bij onze sponsor, ING Albertbrug. 

Last but not least, hebben we de boekhouding besproken, waarbij 

we ook de sponsoring en de lidmaatschappen bekeken hebben. 
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VARIA 

   

Terugblik 2019 
2019 is opnieuw voorbij gevlogen. We onthouden 

de vele hoogtepunten op sportief vlak, 

waaronder de vele podia van onze dames, en de 

vele aangename momenten met het team en de 

supporters, zoals het IRON-weekend in Vichy.  

2020 belooft net zo mooi te zijn met de reeds veel 

nieuwe gezichten en het engagement van velen in 

de clubwerking.  

Wij hebben er alvast zeer veel zin in! 

#niejankenmatanken 😉 

 Zwemtrainingen met BGSET 
Aanvullend op onze vaste zwemtrainingen, kunnen 

onze leden de volgende zwemsessies @ Deinze in 

Palaestra volgen:  

Maandagochtend    7u-8u30 

Dinsdagavond         21u30-22u30 met trainer 

Woensdagochtend  7u-8u30 

Vrijdagochtend        7u-8u30 

Zaterdagochtend     7u30-9u met trainer 

Prijzen: €3 zonder trainer, €7 met trainer (optioneel). 

Beurtenkaart te koop via de clubshop of in de winkel. 

 Leden kortingen 
Als lid geniet je van vele kortingen: 

• Bij partners: Runderwear, Stox, Optiek De 

Wilde, DewaSport en BlueGlobeSports 

• Op teamkledij 

• Op sportvoeding 

Alle codes en kortingen, alsook de nieuwe 

kortingen bij DewaSport vinden jullie terug op de 

afgeschermde ledenpagina van de website 

terugvinden. 

 

Wedstrijden 2020 
Samen wedstrijden doen is veel leuker dan alleen, 

daarom hebben een online spreadsheet opgezet 

met een matrix die aangeeft wie waar meedoet. 

Vul deze asap aan en sta zeker eens stil bij 

Doornik, dit is een ploegentriatlon, waar we met 

verschillende teampjes aan willen deelnemen. 

PS: vergeet je zeker niet te registreren voor de 

triatlon van Brugge, de inschrijvingen staan 

immers volgende week al gepland. 

 Save the Date! 
Op zondag 5 april, de dag van de Ronde van 

Vlaanderen, zal er een heel leuk evenement rond de 

RVV samen met wat sponsors georganiseerd 

worden. Hou deze datum zeker vrij, want we willen 

jullie er zeker bij hebben! 

 

Het wordt een evenement voor leden en niet-leden, 

so whisper the date already 😉 

 * Onderwerpen en foto’s voor de volgende 

edities van de TRTeam newsletter zijn 

steeds welkom op  

team@tri-runderwear-team.be. 

 

 

https://blueglobesportsenduranceteam.com/leden/shop-clubkledij/beurtenkaartjes/?fbclid=IwAR0oREQbWQjaZb6vxWaRpJnbHg07EtuQlFkglljPHZYo6lDUhSuOVSz4x8E
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jVY6CfJA53RP6AzojIPwL0HfIKH_OGZRvURTcouzGDI/edit?usp=sharing

