Warmathon Vrij CLB Netwerk
De warmste week van StuBru is ondertussen een vaste waarde. De Warmathon is dat ook. De Vrije centra van
West-Vlaanderen liepen vorig jaar al mee, en zullen dit jaar weer van de partij zijn.
Vanuit Vrij CLB Netwerk juichen we dit initiatief toe. En we vinden dat dit navolging verdient.
Daarom lanceren we een oproep naar alle CLB'ers uit alle provincies om solidair te zijn in die ene warmste
week per jaar die zo veel mensen samenbrengt. De bedoeling is om zo veel mogelijk rondjes te wandelen of te
lopen samen met je collega’s. Onze droom is dat er op elke Warmathon een ploeg van medewerkers uit Vrije
centra deelneemt, en zo een financieel duwtje in de rug geeft voor een goed doel dat aansluit bij onze missie,
visie en kernwaarden. Want het CLB helpt. Ook tijdens de Warmathon.
We maakten vanuit Vrij CLB Netwerk per provincie/per Warmathon een groepsinschrijving aan waarop je vanaf
nu als geëngageerde deelnemer kan inschrijven.

Data & locaties
Van 18 tot 23 december vindt er elke dag een Warmathon plaats:







dinsdag 18 december: Warmathon in Genk (Molenvijverpark)
woensdag 19 december: Warmathon in Leuven (Universitair Sportcentrum)
donderdag 20 december: Warmathon in Brussel (Atomium & Ossegempark)
vrijdag 21 december: Warmathon in Antwerpen (Sint-Anna Linkeroever)
zaterdag 22 december: Warmathon in Gent (Recreatiedomein Blaarmeersen)
zondag 23 december: Warmathon in Brugge (Provinciedomein Tillegembos)

Er kan gelopen/gewandeld worden tussen 14 u. en 19.30 u. (laatste startmoment). Maar het lijkt ons tof om
per provincie in groep de Warmathon te lopen/te stappen. Daarom stellen we voor om een gezamenlijk
startmoment per provincie af te spreken. Op werkdagen zal dat omstreeks 17.30 u. - 18.00 u. zijn, in het
weekend in de namiddag. Nadere details volgen nog.
Elke deelnemer krijgt van Vrij CLB Netwerk ook een gratis T-shirt met ons nieuwe logo. Zo zijn we als Netwerk
zichtbaar aanwezig op de verschillende Warmathons!

Inschrijving
Dit is een warme oproep om je in te schrijven in de groep van CLB’s van je provincie. Ook jouw partner(s) en
kind(eren) zijn welkom. Er is een licht afwijkende afspraak voor West-Vlaanderen, omdat zij al eerder waren
gestart met hun initiatief.
Enkele praktische schikkingen voor wie wil meedoen met de groep:
 Je schrijft je in bij de groep ‘CLB’s ‘Naam van de provincie’’. Je volgt hiervoor de inschrijvingsprocedure
voor groepen (zie onderaan).
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De groepsinschrijvingen worden afgesloten op 1 december. Wie dus wil deelnemen met de groep, die
moet ten laatste op 29 november ingeschreven zijn (zie verder).

Inschrijvingsgeld:
 Je betaalt 15 euro om deel te nemen, tenzij je zelf nog iets extra betaalt voor het door jou gekozen
doel.
- Deelnemers aan de Warmathon in West-Vlaanderen betalen hun eigen bijdrage op
rekeningnummer BE63 0011 6522 3008, met als mededeling ‘Warmathon + jouw naam’
- Deelnemers aan de Warmathons in Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Antwerpen, OostVlaanderen betalen niet bij inschrijving. Vrij CLB Netwerk zal de betaling voorschieten en nadien
een factuur bezorgen aan elke deelnemer.
 De initiatiefnemer van de provincie stort op 30 november het volledige bedrag van de groep eenmalig
door naar de organisatie. Dit betekent dat jullie ten laatste op 29 november ingeschreven moeten
zijn (alle provincies). Wie in West-Vlaanderen meedoet, moet tegen die datum ook betaald hebben.
Inschrijven doe je als volgt:
1. Kies de Warmathon die je wil meelopen op https://dewarmsteweek.stubru.be/artikels/schrijf-je-invoor-de-warmathon
2.

Selecteer een goed doel. Wij roepen iedereen op om een goed doel te kiezen dat aansluit bij de
missie, visie en kernwaarden van Vrij CLB Netwerk. Je kan via ‘uitgebreid zoeken’ rechts op het scherm
het zoeken vergemakkelijken.

3.

Kies voor “aansluiten bij een bestaande groep”, en vul de groepscode van jouw provincie in:
Limburg: CLBS18977
Vlaams-Brabant: CLBS10964
Brussel: CLBS16968
Antwerpen: CLBS15758
Oost-Vlaanderen: CLBS12194
West-Vlaanderen: CLBS10880

4.
5.

Vul daarna jouw persoonlijke gegevens in
Tenslotte kan je de inschrijving beëindigen

Vragen?
Neem dan contact op met de initiatiefnemer voor jouw provincie:
 Limburg: Stefaan Jonniaux (stefaan.jonniaux@vclb-koepel.be)
 Vlaams-Brabant: Sven Samain (sven.samain@vclb-koepel.be)
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Brussel: Rebecca Cogneau (rebecca.cogneau@vclb-koepel.be)
Antwerpen: Stefan Grielens (stefan.grielens@vclb-koepel.be)
Oost-Vlaanderen: Tine Gheysen (tine.gheysen@vclb-koepel.be)
West-Vlaanderen: Patrick Lancksweerdt (patrick.lancksweerdt@clbroeselare.be)
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