Ninove, 2019
Beste Motorhome Liefhebber,
Ook 2019 was een schitterend jaar met uiterst mooie bijéénkomsten ! Niet alleen de EURO CC in Carrara was fenomenaal,
ook de 2de Belgo CC georganiseerd door onze Waalse medebroeders mocht er zijn. Wij nodigen jullie graag uit om de
verslagen en foto’s te ontdekken op onze webstek :
breng dus snel een bezoek aan : http://unie-motorhome-liefhebbers.be/.
In 2020 zijn de leden van de UML vzw te gast in Amposta Catalonië van 12 tot 17 mei voor de 43° EuroCC en eindigen de
verlengingen op 24 mei. Wees er snel bij want de inschrijvingen starten reeds op 2 januari 2020 in exclusiviteit voor de leden.
Daarenboven worden alle leden van de UML uitgenodigd op de maandelijkse uitstappen waar wij, zoals gewoonlijk, culturele,
toeristische en praktische ontdekkingen kunnen uitwisselen
Het lidgeld aan de UML vzw bedraagt ook in 2020 slechts 20,00 € per jaar en hiervoor ontvangt u opnieuw 4 maal per jaar
het uiterst interessant tijdschrift : KAMPEERWERELD. In dit lidmaatschap is dus ook het lidmaatschap aan de FICM
(EurocCC,…) verbonden !
Daarenboven hebben al menig bedrijven extra condities gekoppeld aan jullie lidkaart ! Deze deelnemende handelszaken zijn
te ontdekken op https://www.ficm-aisbl.eu/wp-content/uploads/2018/11/Partenaire-Carte.pdf . Ook de buitenlandse
partners zullen ons tijdens onze (door-)reis de aan de kaart verbonden condities toepassen !
Bij de eerstvolgende ontmoetingen in 2020, zal uw lidkaart door het bestuur geüpgraded worden naar de versie 2020.
Vergeet deze dus niet mee te brengen !
De Unie dankt u nu reeds voor de prachtige nationale en internationale bijéénkomsten !
Unie van Motorhome Liefhebbers vzw, met zetel te 9400 Ninove, E. De Deynstraat 36
www.unie-motorhome-liefhebbers.be Secretariaat bereikbaar via : secretariaat.UML@gmail.com.
Bankgegevens IBAN :BE 51 0689 3038 8762 BIC : GKCCBEBB
Ondernemingsnummer : BE 665.810.176.
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