Deinze, april 2019

NIEUWSBRIEF 2019
Beste abonnee
Met deze nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in Vosselare Put.
We willen jullie aandacht vestigen op het feit dat we volledig voldoen aan de GDPR wetgeving. Jouw
persoonsgegevens worden verwerkt door onze vzw Vrienden van Vosselare Put. Ze dienen voor ons
abonnementenbeheer en om je op de hoogte te houden van of uit te nodigen voor onze activiteiten.
Dit geldt ook voor de Winterzwemmers. Wij houden je naam, voornaam, adres, e-mailadres en geboortedatum bij. Bij familie-abonnementen ook de naam van de kinderen en geboortedatum. Heb je geen
interesse in deze jaarlijkse Nieuwsbief, stuur ons dan een mailtje: vriendenvosselareput@gmail.com.

NIEUW SEIZOEN 2019
Het zomerseizoen van Vosselare Put start op 15 mei en duurt tot 15 september. Het is het moment
om alvast het abonnement te vernieuwen. Je weet ongetwijfeld dat we de inkomsten van de abonnementen en de dagtickets gebruiken om het onderhoud van onze geliefde put te financieren en de
redders te vergoeden.
Veiligheid staat bovenop!
• Zo plaatsen we een aantal camera’s op de ligweide omdat jouw veiligheid voor ons belangrijk is.
• De oevers hebben een grondige beurt gekregen en het terrein is volledig onder handen genomen:
nieuwe gebruiksvriendelijke inkompoort, nieuwe omheining rond de zandbak dat tevens terug
voorzien is met nieuw zand.
• De nieuwe redderstoel krijgt ook een extra beveiliging zodat bij niet gebruik van de redder, deze
niet kan beklommen of betreden wordt door niet bevoegden.
• Op hittedagen zorgen wij voor meerdere parkeerwachters om alles vlot en veilig te laten verlopen.

Dit zijn de prijzen voor seizoen 2019
Individueel abonnement: 20 euro
Familie abonnement: 50 euro
Dagticket: 3 euro (kinderen t/m 4 jaar gratis)
Had je vorig jaar een abonnement? Dan kan je dit online verlengen & betalen via www.vosselareput.be
of het kan ook nog in het clubhuis. Voor deze verlenging heb je het nummer nodig dat vermeld staat
op je abonnementskaart beginnend met 7. Na de online betaling kan je je gewoon aanmelden met je
abonnementskaart aan de kassa om een dagticket te ontvangen. Kaart verloren? Dan moet je op de
site een nieuw abonnement aanvragen.
Toegangsticketje is slechts 1 dag geldig en kan niet hergebruikt worden.

BBQ-feest - zaterdag 29 juni 2019
Naar jaarlijkse traditie hernemen we dit jaar ook ons BBQ-feest, aanvang om 18u30.
Inschrijven kan enkel door vooraf te betalen op de BBQ-rekening BE43 0636 0126 0801 met vermelding van naam/voornaam en aantal personen. De persoon die instaat voor de betaling is ook de
persoon die zich op 29 juni aanmeldt.
Programma
18u30u-20u30: BBQ
Traditiegetrouw brengt iedere deelnemer tafelkleed, borden en zijn bestek mee.
25 euro voor de volwassenen & 12 euro voor kinderen t/m 12 jaar.
Het aperitief & het dessert krijgen jullie erbovenop.
Meer info? Surf naar www.vosselareput.be daar vind je alle nuttige & praktische info
over onze werking.
Mvg,
Linda Minnens, Ginette Filliers, Philippe Clauwaert, Bruno Dhaenens, Dominique lagrange,
Inge Onderbeke, Guy Onderbeke, Serge Proost.
De Vrienden van Vosselare Put VZW
Kleine Pontstraat nr. 5, 9800 DEINZE

Tip

Kom eens met de fiets of te voet, of via Bathio want
op drukke dagen zijn de parkeerplaatsen snel vol.

