Beste sportieveling,
de Westlaanrun komt er aan; wel nog 25 weken maar misschien kan je de datum van zondag 27
november al in je agenda noteren. Uiteraard maakt de Westlaanrun nu ook weer deel uit van het
criterium 'Roeselare loopt'.
Onze website is helemaal vernieuwd; neem alvast een kijkje op www.westlaanrun.be .
Je vindt er alle info en je kan je er niet alleen mee inschrijven, maar ook je inschrijving achteraf
aanpassen moest er iets fout zijn.
We denken dat je net ook leuk zal vinden om alle Westlaanrun-resultaten sedert 2010 terug te
vinden.
Nieuw is ook dat men zich kan inschrijven in groep. Dat kan een vereniging zijn, een sportclub, een
familie, een groep vrienden, collega's, wat je maar wil. Uiteraard moet iedere inschrijving individueel
gebeuren, maar je kan telkens een groepsnaam vermelden. De betaling kan dan globaal gebeuren in
1 overschrijving, en als je wil, dan bezorgen we je de dag na de wedstrijd een klassement van je eigen
groep.
Je ziet, wij werken er aan om onze organisatie zoveel mogelijk op punt te stellen, en om jou, als
deelnemer, een zo goed mogelijke service te geven.
Dit jaar is er - verleden jaar was het de 1e maal - een bewaakte vestiaire. De gratis soep bent je van
ons al gewoon. Alles zal ook veel duidelijker met grote borden aangeduid staan: waar is de
inschrijvingstafel voor atleten die al ingeschreven zijn, waar schrijven 'nieuwe' zich in; waar is de
vestiaire, waar zijn de kleedkamers, waar kan ik (gratis) soep krijgen, enz.
De inschrijvingen en het afhalen van borstnummers verliepen vorig jaar heel vlot, en het zal in 2016
niet anders zijn, zo mogelijk nog beter.
De opbrengst wordt integraal geschonken aan de werkgroep Jan10, die werkt voor de strijd tegen
mucoviscidose. Uw deelname betekent dus ook een steun voor dit goede doel.
Noteer dus 27 november in uw agenda. Inschrijven kan nu nog niet, maar wij houden u op de hoogte.
Met de beste groeten.
Werkgroep Westlaanrun 2016
www.westlaanrun.be
westlaanrun@telenet.be
0497/64.83.61 (Lode Viaene).
Noot: wens je geen berichten over de Westlaanrun meer te ontvangen, klik dan hier. Graag je naam
in het vak 'onderwerp' en als je wil kan je ook de reden van uitschrijven meegeven in de tekst van het
bericht.

