
Laatste loopjes van 2019 

  

  

• Kerstdrink 2019 

• Loop je warm 

• Nieuwjaarsreceptie 2020 

• Ken je nog een FLAC-er, die nog geen nieuwsbrief ontvangt, laat dit dan weten 

flacroeselare@telenet.be. 

• Meer info op onze website of via Facebook 

  

Onze sponsors: 

 

 

  

Kerstdrink 2019 

Deze avond (vanaf 19u30 - tijdens/na de training) zal er aan ons feesthoekje/hutje een warme 

drank en een hapje genuttigd kunnen worden. Kan je niet komen trainen, je bent zeker ook 

welkom. 

Dus trek voor één keer niet enkel uw looptenue aan, maar zet ook een kerstmuts op. 

mailto:flacroeselare@telenet.be
https://flac-roeselare.email-provider.nl/link/gqli7jstlk/oetvwqnru9/bqytsv3t8m/35hcjg9t6o/l7ruykgs5w
https://flac-roeselare.email-provider.nl/link/gqli7jstlk/oetvwqnru9/nucijfjhmy/35hcjg9t6o/l7ruykgs5w


 

 

  

Loop je warm 

In deze eindejaarsperiode zijn er her en der loopwedstrijden, die meestal één of ander goed doel 

ondersteunen. Deze opnoemen zou resulteren in een nieuwsboekje. 

 

Als afsluit van Roeselare Loopt 2019 is er op zondag 22/12/2019 de Santa Run Roeselare, een 

organisatie van de Broederschool en FLAC.  

 

Uw deelname ondersteunt op die manier de strijd tegen kanker (via de Rode Lopers) en die tegen 

Moco (via Chicks for Muco). De start wordt gegeven in de Broederschool (Mandellaan) en het telt 2 

afstanden: de 3,3 km (18u00) en de 10km (18u45). U kunt in de sportzaal van de Broederschool 

vanaf 16u30 nog altijd inschrijven. 

 

Vergeet ook hier niet je kerstmuts. 

 

Alle nodige info vindt u op www.santarunroeselare.be. 

 

 

 

 

 

  

Nieuwjaarsreceptie 2020 

Bij deze nodigen wij u ook uit op onze nieuwjaarsrecepte op vrijdag 31/01/2020. Deze vindt plaats 

in zaal "Ten Elsberge" (Mandellaan 101) om 19u30 (tot 23u). 

Gelieve uw aanweigheid te bevestigen via e-mail met vermelding van naam en aantal personen 

(vóór 20/01/2020). 

 

 

 

  

Atletiekpiste Sportstadion Spanjestraat 181 8800 ROESELARE 

Trainingen:     

Maandag Woensdag Vrijdag 

19u30-20u30 18u30-19u30: training  18u30-19u30: training 

(joggers) (alle categorieën)  (alle categorieën) 

  18u30-20u30 (joggers)   

http://www.santarunroeselare.be/


 

______________________________________________________________________________

___ 

  

Jeugdwerking:   Contact Joggers: 

 Tonny verfaillie   Peter Haeghebaert 

0478 / 20 33 21   0477 / 37 88 06 

      

 

 

 

 

 

 

v z w Flanders Athletic Club Roeselare 

BE 0473.643.080 

Recordbank: BE55 6528 3422 5344 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Herinnering betreffende gedragscode gegevensbescherming 
 

Flac Roeselare vzw behoudt zich het recht om persoonlijke gegevens meegedeeld tijdens de jaarlijkse 
inschrijving bij te houden in een intern bestand, enkel toegankelijk voor bestuurders van de 

vennootschap.  Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de inschrijving van leden bij de Vlaamse 
atletiekfederatie VAL en voor interne communicatiedoeleinden via nieuwsbrieven, de website van de club of 

meldingen van clubactiviteiten via email of andere communicatiemiddelen. 
Leden van FLAC Roeselare (of in geval van minderjarigen ouder of voogd) verklaren zich akkoord dat 

bijkomende gegevens, waaronder resultaten en foto's van activiteiten waaraan werd deelgenomen als lid van 
FLAC Roeselare, eveneens worden bewaard en gebruikt voor interne doeleinden, waaronder publicatie op de 
website of in de nieuwsbrief van de club, dit in het kader van de algemene clubwerking.  Dergelijke gegevens 
zullen permanent worden opgeslagen om eventueel te kunnen gebruiken op lange termijn, bijvoorbeeld voor 

een compilatie van sfeerbeelden bij een viering van een langdurig bestaan van de club. 
Ieder lid van FLAC Roeselare heeft het recht om aan te geven om bovenvermelde gegevens te verwijderen 

en/of niet voor bovenvermelde doelstellingen te gebruiken. 
Verkregen gegevens zullen in geen geval gebuikt worden voor commerciële doeleinden. 

 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

 

 

https://flac-roeselare.email-provider.nl/unsubscribe/gqli7jstlk/oetvwqnru9/35hcjg9t6o/l7ruykgs5w

