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Infobrochure voor leden
Wie is Creactief Recreatie?
Creactief Recreatie is een afdeling van Creactief vzw (Creactief Recreatie, Creactief
zwemmen, Creactief vakanties)
Met onze afdeling Recreatie organiseren we avondfietstochten, dagfietstochten
daguitstappen, wandelingen, weekends, toneelbezoek, kerstmarkt,
babbelavonden….
Regelmatig is er een nieuwsbrief met alle activiteiten en informatie.
Lid worden kan voor slechts 15 euro per jaar! Het lidgeld loop steeds van oktober
tot oktober en omvat ook de verzekering.
Je kan gerust enkele activiteiten meedoen zonder lid te worden, zo weet je goed wat
we doen.
Wil je lid worden? Vul het formuliertje in en bezorg het ons, het kan ook via
www.creactief.be. Je kan je lidgeld contant betalen of wachten op een berichtje
voor de overschrijving.
Waarom lid worden?
Voor slechts 15 euro ben/heb je:
 verzekerd tijdens de activiteiten van Recreatie
 Een bijstandsverzekering bij vakanties van Creactief Vakanties
 Regelmatig een nieuwsbrief met activiteiten
 Gratis of voordelige activiteiten
 Als eerste kunnen inschrijven
 Krijg je een drinkbus, handig op de fiets
 Binnenkort ook verzekerd bij individuele sport (fietsen, wandelen, zwemmen,
joggen), dus buiten onze activiteiten.
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Wie is wie?
1. bestuur van de vereniging:
 voorzitter: Peter schoepen
 secretaris: Carla Vonk
 penningmeester: Susanne Lodewijckx
2. begeleiding van de activiteiten
Onze 2 activiteitenleiders zijn Gino slootmans en Gust scholiers.
Nieuwsbrief
Elke maand is er een nieuwsbrief met de activiteiten.
Je kan dan inschrijven voor de verschillende activiteiten, dit kan per telefoon,
per mail of online via de site.

Nog vragen?
Je kan met je vragen steeds terecht bij de bestuursleden of tijdens de
activiteiten bij de begeleiders.
Natuurlijk staan we je ook graag te woord aan de telefoon of per mail.
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