UITNODIGING CONGRES 29 MAART 2020 TE ELEWIJT
Beste schutters,
Ik wens jullie graag uit te nodigen voor het congres op 29 maart 2020 te
Elewijt. In het bijzonder doen we een oproep aan de zaakgelastigden van
de maatschappijen waarvan hun schutters een prijs hebben behaald op de
nationale wedstrijden in 2019 om deze ook persoonlijk te komen afhalen
maar ook deel te nemen aan de traditionele optocht (vanaf 8u45).
Volgende schutters dienen aanwezig te zijn op het congres om hun prijs in
ontvangst te nemen:
-

Vervacke Danny – Heestert Sint-Sebastiaan – Europees Kampioen
2019
Pyfferoen Nico – Dendermonde Sint-Gillis WT - keizer 2019
Van Looy Sven – Merskem SS – individueel kampioen van België
2019
Verheyde Tom – Nieuwpoort SS - 2e plaats individueel Belgisch
kampioenschap 2019
Maes Robert – Schelle Verbroedering – 3e plaats individueel Belgisch
kampioenschap 2019
Vanparys Melissa – Overmere SS – individueel dameskampioen van
België 2019
Wastyn Saskia – Merksem SS – 2e plaats individueel
dameskampioenschap van België 2019
Depue Carole – Tubize SS – 3e plaats individueel
dameskampioenschap van België 2019

Volgende ploegen dienen volledig aanwezig te zijn:
-

Asper Sint-Sebastiaan – kampioen van België en sectorkampioen
sector 2
Zedelgem Willem Tell – sectorkampioen sector 1
Overmere Sint-Sebastiaan – sectorkampioen sector 3
Merksem Sint-sebastiaan – sectorkampioen sector 4
Tubize Saint-Sebastien – sectorkampioen sector 5

Van volgende ploegen wordt een afvaardiging gevraagd als tweede en
derde gerangschikte van hun sector om hun prijs in ontvangst te nemen:
-

Ieper Willem Tell
Brakel de Ware Vrienden
Dendermonde Sint-Gillis WT
Lint De Duvels
Baardegem De Vonckisten
Zedelgem WT ploeg 4
Nukerke Sint-Sebastiaan

-

Overmere Sint-Sebastiaan ploeg 4
Putte Robin Hood
Tubize Saint-Sébastien équipe 4

Ik wil nog even de nadruk leggen op het feit dat men
geen aanspraak kan maken op een prijs indien men niet
aanwezig is.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op het congres in Elewijt!
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Je voudrais inviter tous les archers au congrès national à Elewijt le 29
mars 2020. Surtout tous les tireurs qui ont gagné un prix au
championnats nationals doivent être présent pour reçevoir leurs prix! Tous
les tireurs individuels et les equipes sont mentionnés ci-dessus.
Si vous n’êtes pas présent, vous n’avez pas le droit de reçevoir votre
prix !
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