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Beste Pompoenstappers, 
 
Naar aanleiding van de recente maatregelingen zien wij ons genoodzaakt onze geplande momenten 
te annuleren voor het afhalen formulieren, lidkaarten en WIB en betalen van de lidgelden. 
Door de beslissing van het gemeentebestuur kunnen wij geen enkele activiteit meer inrichten. 
 
Daarom vragen wij u de lidgelden te storten op onze rekening. 
Rekeningnummer BE70 2300 2676 2825 op naam van de pompoenstappers. 
Met vermelding van naam , reden van betaling; 
Het lidgeld bedraagt nog steeds 15 €. 
 
De leden die wensen cash te betalen of met stempelkaarten kunnen dit steeds doen, door alles in 
een enveloppe te steken en bij Willy Raeymaekers in de bus steken of opsturen naar : 
Willy Raeymaekers  Melkstraat   14 bus 2  2460 Kasterlee.  Gelieve uw gegevens te vermelden. 
 
Na betaling wordt de kaart terug geactiveerd en is dan terug geldig voor 2021. 
 
De Walking in Belgium kan ook besteld worden bij Willy Raeymaekers aan de Prijs van 8€. Let wel bij 
betaling met stempelkaarten wordt er geen terugbetaling gedaan. 
 
De bijbehorende documenten , formulier mutualiteit en ed. en WIB , worden later bezorgd eventueel 
via post. 
 
Mogen wij u ook verzoeken wij uw e-mailadres aan ons te bezorgen om alzo gemakkelijker te 
communiceren ( via post levert dit ons onnodige extra kosten mee). Op deze wijze kunnen wij zeer 
snel de nodige info bezorgen via een nieuwsbrief. 
 
U kan dit bezorgen aan willyraeymaeker2@telenet.be  of aan willypouillon@proximus.be , alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
 
Bij deze kunnen wij enkel hopen “ Hou het allemaal gezond, volg strikt de coronaregels op (hoe erg 
ook) en hopelijk wordt 2021 terug een normaal wandeljaar. 
 
Met vriendelijke wandelgroetjes 
Namens het bestuur vaan de Pompoenstappers vzw. 

Willy Raeymaekers 
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