NIEUW ADRES KAVVV&FEDES vzw

STATIESTRAAT 8 - 2070 ZWIJNDECHT
PRONOSTIEK WK VOETBAL 2022 QATAR
SPEEL MEE MET DE KAVVV&FEDES WK PRONO 2022
Voorspel de juiste uitslagen en kroon je tot KAVVV&FEDES Prono Legend;
en win bovendien één van de leuke prijzen!
Klik op https://kavvv.be/wk2022/

DE CLUBKAS SPIJZEN VIA BEER4NATURE
Via de verkoop van bier met BEER4NATURE: 6,00 € voor de club per verkocht
kratje van 6 flesjes bier.
Deze actie zorgt niet alleen voor de clubkas; ook de natuur vaart er wel bij… Met
de winsten koopt de brouwerij stukken grond om fauna en flora op te waarderen.
Meer info: info@kavvv.be

DE CLUBKAS SPIJZEN VIA EEN WANDELING
Sinds kort heeft onze federatie een quiz-wandelapp waarmee we samen
met clubs en verenigingen een sportief en gezond alternatief willen organiseren om de clubcultuur en de clubwerking in een ander daglicht te zetten voor de leden, supporters, sympathisanten, buurtbewoners, … Een
vereniging uit Meerhout heeft alvast de spits afgebeten zodat we kunnen terugvallen op een eerste
ervaring.
Uiteraard zal ook de clubkas er wel bij varen, want niet alleen de deelnameprijs van de wandelaars is
van belang; ook kunnen wandelaars na een tocht wel een hapje en drankje gebruiken…
Meer info: info@kavvv.be

STRAVA-KLASSEMENTEN
Intussen nemen 160 sporters deel aan de wekelijkse STRAVAklassementen; maar we zijn er zeker
van dat heel wat leden nog niet op de hoogte zijn van deze klassementen. Iedereen met een STRAVAprofiel, kan gratis deelnemen aan deze klassementen. Op het eind van het
jaar wordt er onder alle deelnemers 10 leuke prijzen verloot.
Meer info: info@kavvv.be of klik hier

KAVVV&FEDES NIEUWSBRIEF
Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd vanuit de federatie boordevol zinvolle informatie; deze zal in de toekomst nog verder uitgebreid
worden en hopen hierbij uiteraard op jullie inbreng. Heb je een leuke foto, een anekdote, een wedstrijdverslag, een lid dat eens in de bloemetjes mag gezet worden…
slechts één adres: info@kavvv.be!
Aarzel ook niet om je te laten opnemen in de verzendingslijst van deze maandelijkse nieuwsbrief.

KAVVV&FEDES OP FACEBOOK

