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Hallo mede Brabantianen,
N.a.v. de jl. woensdag 6 april gehouden bestuursvergadering weer een aantal nieuwtjes
en oproepen, die we graag via deze weg met jullie willen delen.

Rabobank clubkas campagne:
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven doen we als FC Brabantia mee aan de
Rabobank Clubkas Campagne; alle leden van de Rabobank hebben een schrijven met
code hiervoor ontvangen, om te kunnen stemmen op hun favoriete vereniging. Dit om
daarmee een deel van de totale prijzenpot van € 75.000,- te bemachtigen.Dus aan alle
Brabantianen die lid zijn van de Rabobank: stem op FC Brabantia !! Dit om onze
clubkas te spekken. Benader familie, vrienden en kennissen om hetzelfde te doen!
Stemmen kan vanaf 6 t/m 18 april via de website: www.rabo.nl/dzb/rcc2016 via het
kopje “stemmen”. Doe je best en spek onze clubkas.

Mayfair St Willebrord:
Via een van onze sponsoren: van Meer Optiek, hebben we een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan de door “Bruisend Willebrord” jaarlijks te organiseren “Mayfair”.
Betreft hier een soort mini-braderie in en om buurthuis “De Lanteern” waar zich een
groot aantal plaatselijke ondernemers presenteren. Als jubilerende vereniging is ons
door Maurice v. Gils een kraam aangeboden deze avond, om ons als Fietsclub te
presenteren. Deze Mayfair vindt plaats op maandag 30 mei, van 16.00 uur tot 22.00
uur. We zoeken dus nog een aantal leden die deze middag/avond hierbij aanwezig
willen zijn namens FC Brabantia. Deel van de middag/ avond mag ook ! Opgave’s
hiervoor graag voor 18 mei doorgeven aan de secretaris (henk.evers@adidas.com).

Clubkleding:
Bijgesloten de definitieve versie van hoe onze clubkleding er in de toekomst uit zal
gaan zien. De opmerkzame kijker ziet dat er nog een 6e sponsor op het laatste moment
is toegevoegd: Dynamico. Hun logo komt op de zijkant van het short. De bestellingen
zijn de deur uit; dus nu wachten op de leveringen.
Bovendien is in de bestuursvergadering afgesproken dat de huidige clubkleding
regeling tot de afsluitende jubileumviering op 5 november 2016 gehandhaafd blijft;
mits de financien dit toelaten. Houdt dus in dat het totale pakket van 4 items

beschikbaar blijft voor een eigen bijdrage van €40,- Wel dient de totaalprijs van €178,vooraf te worden voldaan. De resterende €138,- kan men per jaar, verdeeld over 5 jaar,
is €27,60 per jaar, terug verekenen met de jaarlijkse contributie. Na 5 november kan
er natuurlijk nog clubkleding worden besteld, maar dan voor eigen rekening, voor de
dan geldende prijzen.Planning is dit najaar nog een bestelling te doen, indien nodig.

Ledenlijst:
Op verzoek van diverse (nieuwe) leden is er bij deze nieuwsbrief een ledenlijst
bijgesloten. Verzoek aan iedereen is deze te controleren op je eigen gegevens. Mochten
er veranderingen en/of aanvullingen zijn, dan deze graag doorgeven aan de secretaris.

Ritstickers en Toerboekjes:
Goed te zien dat de strijd om “DE” stickers in volle gang is; opkomst bij clubritten is
fantastisch, wat het voor iedereen plezierig fietsen maakt. Mochten er nog leden zijn
die een toerboekje nodig hebben om “al” die stickers in te plakken, dan je graag
melden bij de secretaris. Ben benieuwd of we aan het eind van het seizoen een nieuwe
clubkampioen (de man/vrouw met de meeste stickers) kunnen huldigen??
Zie jullie reacties graag tegemoet, veel fietsplezier en groeten,
Henk (secretaris)

henk.evers@adidas.com.

