
 

Verplichte lectuur adults triatlon & running 

Beste leden, 

Gelieve deze nieuwsbrief met verplichte lectuur aandachtig te lezen.  

Lidmaatschap 2019 & verzekering 

Uit de laatste update controle van onze ledenlijst is gebleken dat er nog een aantal 

leden met één van de volgende zaken niet in orde zijn: 

• betaling lidgeld 

• betaling verzekering 

• activatie verzekeringsaanvraag voor 2019 (dringend !!!) 

We vragen dan ook om de ontbrekende zaken zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Leden die in onze ledenlijst (update 10/03/2019) zijn opgenomen hoeven niets meer 

te ondernemen en zijn met alles in orde. Atleten die op de ledenlijst ontbreken en niet 

weten wat er voor hen specifiek nog in orde moet worden gebracht sturen best een 

mailtje naar info@nlt.be voor meer tekst en uitleg.  

Zwinstedenloop Sluis (zondag 17/03/2019) 

Traditioneel wordt er vanuit Zwevegem, in het kader van de lange 

afstandsvoorbereiding, naar Sluis gefietst, om aansluitend aan één van de 3 

verschillende running races van de Zwinstedenloop deel te nemen. We vertrekken 

om 7u45 aan het No Limit House. Gelieve om organisatorische redenen uw 

fietsdeelname vooraf te melden via info@nlt.be Zo kan Koen Baluwé 

(verantwoordelijke fietsbegeleider) de nodige voorzieningen treffen. 
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Ploegen Triatlon Doornik: zondag 28 april 2019 

De Ploegen Triatlon van Doornik gaat dit jaar door op zondag 28 april 2019. 

Ondertussen hebben wij de volgende 5 teamplaatsen gereserveerd: 

• No Limit Team Ladies (competitief) 

• No Limit Team Ladies Fun 

• No Limit Team (heren competitief) 

• No Limit Team Beloften (competitief) 

• No Limit Team Fun (heren) 

Enkel atleten met een wedstrijdlicentie kunnen hiervoor intekenen. Of er nog ruimte 

is voor teams met atleten zonder wedstrijdlicentie zullen we pas eind maart te weten 

komen. 

Gelieve uw participatie met teamvoorkeur zo snel mogelijk door te mailen naar 

info@nlt.be  

Warm aanbevolen...het Clubfeest op zaterdag 30 maart 2019 

Op zaterdag 30 maart 2019 pakt de werkgroep "clubactiviteiten" uit met een heus 

"Clubfeest". We willen met dit evenement, dat een nieuw kleedje kreeg, vooral de 

beleving binnen het No Limit Team versterken. We hopen met aangepaste animatie 

klein & groot, jong & oud, atleet & supporter samen te brengen. Eén ding is zeker, de 

afwezigen zullen ongelijk hebben. Voor verdere info verwijs ik u graag door naar de 

onderstaande flyer 

mailto:info@nlt.be
mailto:info@nlt.be


 

Inschrijven !!! Verlies de deadline van 20 maart 2019 niet uit het oog. 

Mvg, 

Depaepe Stefaan 


