Ninove, 2021
Beste Motorhome Liefhebber,
Dat 2021 eindelijk een nieuwe start was voor onze schitterende uitstappen hebben we allemaal met vreugde onthaald !
Ook jullie bestuur was laaiend enthousiast om elkaar in augustus terug te zien. Jammer dat we al die andere maanden elkaar
hebben gemist, ook de EuroCC2021 heeft het niet gehaald.
Maar jullie bestuur is niet stil blijven zitten en heeft nieuwe initiatieven uitgewerkt voor de uitstappen in 2022.
En dat programma is zo goed als rond; er staan zelfs een BelgoCC én een EuroCC in België op het programma !
De Belgische clubs, lid bij de Waalse en Vlaamse Liga, werken nog steeds achter de schermen om een prachtige belevenis
tijdens de EURO CC 2022 in België aan te bieden!
Het bestuur wenst, ondanks het feit dat er een belangrijk inkomstenverlies was door het wegvallen van de uitstappen, ALLE
LEDEN te bedanken voor hun trouw en volharding !
Het lidgeld aan de UML vzw bedraagt ook in 2022 slechts 20,00 € (reeds 6 jaar op rij ZONDER prijsstijging !) 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 jullie tijdens je (door-)reis de aan de kaart verbonden condities toepassen !
Bij de eerstvolgende ontmoetingen in 2022, zal je lidkaart door het bestuur geüpgraded worden naar de versie 2022. Vergeet
deze dus niet mee te brengen !
De Unie dankt je nu reeds voor de prachtige nationale en internationale bijéénkomsten !
Unie van Motorhome Liefhebbers vzw, met zetel te 9400 Ninove, E. De Deynstraat 36
www.dezwerver-UML.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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