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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, kerstmarktbezoek, babbelavonden….
Regelmatig is er een nieuwsbrief met alle activiteiten en informatie.
Je kan gerust enkele activiteiten meedoen zonder lid te worden, zo weet je goed wat
we doen.
Wil je lid worden? Dat kan online via onze website:
https://www.creactief.be/recreatie/
je kan natuurlijk ook lid worden door even langs te komen op ons secretariaat.
Je kan je lidgeld contant betalen of wachten op een berichtje voor de overschrijving.
Waarom lid worden?
Voor slechts 20 euro ben/heb je:
 verzekerd tijdens de activiteiten van Recreatie
 24/24 verzekerd voor “gezondheidssporten (joggen, fietsen, wandelen, zwemmen,
fitness, rolschaatsen en yoga
 Regelmatig een nieuwsbrief met activiteiten
 Gratis of voordelige activiteiten
 Als eerste kunnen inschrijven
 Krijg je een drinkbus, handig op de fiets
Heb je een verhoogde tegemoedkoming van het ziekenfonds? Dan kan je korting
krijgen op het lidgeld.
Onze medewerkers vullen ook graag een attest is voor het ziekenfonds, zo kan je je
lidgeld gedeeltelijk of volledig terugkrijgen.
Let op, door lid te worden van Creactief Recreatie ben je niet automatisch lid van
andere verenigingen binnen Creactief vzw
Creactief vzw secretariaat: bremveldlaan 57 2640 Mortsel
www.creactief.be info@creactief.be tel: 03/454.28.42
maandag: 18 - 20 u/woensdag: 14 - 17 u en 18 - 20 u/vrijdag: 14 - 17 u
maats. Zetel Bremveldlaan 53 Mortsel rpr Antwerpen nr. 0450. 584 . 992

recreatie
Creactief

vzw

Wie is wie?
1. bestuur van de vereniging:
 voorzitter: Peter schoepen
 secretaris: Carla Vonk
 coördinator: Gino Slootmans
2. begeleiding van de activiteiten
Al onze activiteiten worden begeleid door ervaren en gemotiveerde
begeleiders.
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.
G-werking
We hebben geen aparte afdeling voor anders valide mensen. Maar andersvalide
mensen zijn zeker welkom op onze activiteiten. Spreek gerust iemand van het
bestuur of begeleiding aan voor meer info.
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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