Beste leden,
BZK2 zondag 27 mei Made
Zondag 27 mei is de 2e wedstrijd van de KNWU-regio Zuid op onze baan. Een leuke en druk bezochte wedstrijd
waaraan alle rijders van onze club mee kunnen doen. Vraag je trainer als je daar meer informatie over wil. En als je
niet meerijdt…. Kom zeker kijken en nodig ook familie en vrienden uit!
Geen wedstrijd echter zonder vrijwilligers en we zoeken nog enkele mensen ter ondersteuning van de jury, parc
ferme, kantine en catering. Graag horen we wie nog mee kan/wil helpen. Je kan jezelf melden via mail of op de baan
tijdens trainingen melden bij Marco Dijkmans of Dimitri.
Rabobank Clubkas Campagne * Breng jouw stem uit en steun onze vereniging!

Rabobank Amerstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de
Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen en stelt hiervoor € 75.000,beschikbaar! Wanneer zoveel mogelijk mensen stemmen (alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen/kunnen
stemmen), dan krijgen we een donatie van de Rabobank voor de club. Dus stem zelf en vraag ook vrienden, familie
en vage bekenden om voor maandag 16 april te stemmen via het formulier dat ieder Rabobank-lid heeft ontvangen.
Bedankt alvast voor jullie steun!!
Reminder * klusochtenden (steeds aanvang 8.30u):
• Zaterdagmorgen 14 april
• Zaterdagmorgen 19 mei
• Zaterdagmorgen 26 mei (zondag 27 mei wedstrijd op onze baan!)
Nieuws van de KNWU:
• Bij de TC in Heiloo is de mogelijkheid (voor degenen die deze wedstrijd rijden) bij de inschrijving om je
transponder te laten controleren. De transponders beginnend met serienummers 157 of 158 zijn namelijk aan
het einde van hun levensduur en je moet ter plekke een nieuwe transponder kopen als deze niet meer
bruikbaar blijkt.
• Uitnodiging talentencup trainingen Papendal voor licentiehouders vanaf 15 jaar: zie bijlage
• Reminder wedstrijdinschrijvingen: BMX 3-Nations Cup 1 Ahnatal deadline = 4 april, UEC BMX European Cup
5/6 deadline = 9 april
Met vriendelijke groet,
Bestuur Flying Devils BMX
info@flying-devils.nl
www.flying-devils.nl

