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Hernieuwing lidmaatschap 2015 

Er zijn nog steeds leden die niet in orde zijn met hun 
aansluiting (digitale VTDL aangifte, medisch attest en betaling). We 

vragen dan ook met aandrang dit zo snel mogelijk in orde te 
brengen. Vanaf februari zullen we voor de communicatie nog enkel 
gebruik maken van de nieuwe mailinglist 2015.  

Annulatie trainingen 

Door onderhoudswerken aan het zwembad van Zwevegem ,de 
huldiging van de sportlaureaten in Avelgem en de Run-Bike in 

Wevelgem worden de volgende trainingen geannuleerd: 

 Vrijdag 30/01/2015: zwembad Avelgem: 20u00 - 21u00 (de 
training van 21u00 tot 22u00 gaat wel door) 

 Zondag 1/02/2015: run-bike training Knokke: 09u30 - 

11u00  

 Dinsdag 3/02/2015: zwembad Zwevegem: 06u00 - 07u15 

 Dinsdag 3/02/2015: zwembad Zwevegem: 20u30 - 21u30 

BK Ploegen Triatlon Izegem: 1 mei 2015 

Volgende week gaan de inschrijvingen open voor het BK Ploegen 
Triatlon (1/05/2015) in Izegem. In eerste instantie zullen er tijdens 
de prioritaire inschrijfperiode slechts vijf teamplaatsen (dames & 
heren) per club beschikbaar zijn. Voor deze teams komen enkel 
gelicentieerde atleten in aanmerking. Na de prioritaire 
inschrijfperiode zullen de eventueel resterende plaatsen worden open 
gesteld voor niet gelicentieerde atleten. 
  
Zij die zich voor dit BK wensen in te schrijven dienen zo snel mogelijk 
hun deelname door te geven aan stefaan.depaepe@triathlon.be  

Clubkledij 2015 

Sportfinsh (Doorniksesteenweg 92 Avelgem) zal op de volgende 
momenten open zijn voor het afhalen en bestellen van clubkledij: 

 Vrijdag 6 februari 2015: van 16u00 tot 19u00 

 Vrijdag 13 februari 2015: van 16u00 tot 19u00 

Ps: leveringsduur ontbrekende items: ongeveer 6 weken 
  
De berekening van de participatiepunten voor extra kledij zal enkel 
en alleen gebeuren op basis van de wedstrijdresultaten die we terug 
vinden op uw persoonlijke profiel (cf http://www.nlt.be/leden/ )  
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Account trainingpeaks 

Op 1 februari 2015 zullen de username en login voor trainingpeaks 
veranderen. Voor het aanvragen van de nieuwe coördinaten stuur je 
best een email naar stefaan.depaepe@triathlon.be 
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