


 2e LEDENAVOND VAN “the WHITE CLIFFS of MALLE”



 ONTSTAAN

 VISIE EN WERKING

 TERUGBLIK SEIZOEN 2016

 VOORUITBLIK SEIZOEN 2017

 VOORSTELLING NIEUWE KLEDINGLIJN 

 PASSEN EN BESTELLEN KLEDIJ



“De Lollepotters werden uitgenodigd bij onze verbroederingsgemeente 
in Engeland om deel te nemen aan een mini-triathlon”

 Eerste editie: 2001

 Ontstaan naam 
White Cliffs of Malle: 2008

 Nieuw logo: 2013

 Structuur vereniging: 2015



 2 jaar geleden:   beginnen fantaseren

 januari-februari ‘15: eerste lancering

 april-september ‘15: ontwikkelen van een visie

 oktober ‘15:    fiat van de ERE-generatie

 november 2015: eerste ledenavond  ± 35 leden

 november 2016: tweede ledenavond  ± 75 leden 



“The WCoM tracht als vereniging mensen op een sportieve wijze samen te 
brengen, waarbij ze, door hun plannen en uitstappen te delen met elkaar, 
anderen misschien aanzetten om meer samen aan sport te doen…”

 Multi-sportvereniging / Feitelijke vereniging

 Toegankelijk voor iedere recreatieve sporter

 Het aanbod moet gevarieerd zijn

 Sportieve plannen en uitstappen delen met elkaar

 Hoe meer volk, hoe meer vreugd!



“De groep enthousiastelingen die mee de werking van deze vereniging heeft 
ontwikkeld, wordt aanzien als de stuurgroep van de WCoM”

 Stuurgroep bestaat uit 10-tal leden
Debby G, Geert VDH, Koen VDH, Jan B, Pieter H,  
Philippe D, Lieven W, Jurn DC, Rob K, Kris L, Jan H

Maandelijks vergaderen

 Taken zijn verdeeld (website)

 Suggesties of initiatieven van leden steeds welkom



 6  vaste club-activiteiten
=> in de regio als vereniging aanwezig zijn

 Groepstrainingen 
=> zwemmen, fietsen, lopen

 Groeps-activiteit
=> dropping 

 Ledenavond/Algemene vergadering 



 Website
=> extern gebruik (clubinfo)
=> intern gebruik (foto’s, activiteiten, inschrijven) 

 Facebook
=> pagina (publiek)
=> groep (interne communicatie)

 Online kalenders/evenementen

 Leden aansporen om activiteiten bekend te maken



 Vele nieuwe leden
van 35 naar 80 leden

 Eerste kledijlijn
7 verschillende kledingstukken

>12000 euro aangekocht

 Erkende vereniging met eigen statuten 



 Website / Facebook
>4300 website bezoeken

>120000 keer is onze FB-pagina geopend

 Groepstrainingen:
>250 km samen gezwommen

>8000 km samen gefietst
>500 km samen gelopen

 6  leuke vaste-clubactiviteiten gehad
230 aanwezigheden in totaal





















 Elke euro gaat terug naar de leden

 Lidgeld = werkingsgeld

 Sponsorgelden = enkel voor kledij
=> korting via puntensysteem



 BALANS op dit moment

 Inkomsten 2016 = 16234,57 euro

 Uitgaven 2016 = 16596,20 euro

 Goedkeuring?



 Erkende vereniging gemeente Malle

 Attesten ziekenfondsen

 Deelnames kan via club WCoM

 Vlaamse Wielerbond (VWB)

 Puntensysteem blijft (vaste clubactiviteiten)



zwemmen/fietsen/lopen/activiteiten/dropping/ledenavond

 Salphen-Classic 14/01/2017

 Cross Oostmalle 18/02/2017

 10 Miles van Malle 21/05/2017

 Lollepotters triatlon 30/06/2017

 Triatlon De Bres Sint-Jozef 05/08/2017

 Trappistenjogging (o.v.) nov/2017



 Triatlon in Hartley Whitney
(400m, 20 km, 5km) 

 verbroederingsgemeente Malle

 zat 29/04 tem ma 01/05

 info volgt via Kris L.



 Vele nieuwe leden
van 35 naar 80 leden

 Aanvulling kledijlijn
17 verschillende artikelen

+ kindermaten

 Recreatieve sfeer waar iedereen welkom is!







Loopkledij

Loop T-shirt korte mouwen

Loop T-shirt zonder 
mouwenNIEUW

Loopbroek kort *

Loopbroek langNIEUW

Fietskledij

Fietstrui korte mouwen

Fietstrui lange mouwen

Fietsbroek kort

Fietsbroek langNIEUW

Triathlonkledij

Trisuit

Zwemkledij

BadmutsNIEUW

Vrijetijdskledij

Hoody

JoggingbroekNIEUW

Accessoires

WindstopperNIEUW

RegenjasNIEUW

BodyNIEUW

KousenNIEUW

MutsNIEUW



















 Voor jullie opkomst…

 Voor jullie interesse en 
vertrouwen in onze vereniging…

 Voor jullie sportieve inzet…

 Extra sponsor… 



 EEN  GRATIS  VAT  TRAPPIST


