
 

Beste leden van Fifty Fit,  

Sinds maart is de gehele wereld in de ban van het Coronavirus. Het virus heeft een 

behoorlijke impact gehad en ondanks het feit dat we in 2020 nauwelijks activiteiten konden 

én mochten ondernemen hebben we als vereniging behoefte aan contributie betaling. 

Natuurlijk hopen we nu een vaccin in zicht is dat er in 2021 weer volop activiteiten mogelijk 

zijn. Daarom vragen we je vóór 31 december 2020  

de contributie over te maken naar het bankrekeningnummer:  

NL12 RABO 0104827351 t.n.v. Fifty Fit  

met duidelijke vermelding van je voor en- achternaam.  

Voor 2021 blijft de contributie gelijk aan voorgaande jaren:  

Nordic Walking 9 euro  

Wandelen/Fietsen 9 euro  

Sportief Wandelen 18 euro  

Lidmaatschap KWBN 18,50 euro. 

Doe je met meerdere onderdelen en meer personen per gezin mee?  

Dan vragen wij je het totale bedrag per lid over te maken naar bovenstaand banknummer 

met vermelding van je volledige naam. 

Voor 2021 wensen wij iedereen een gezond en een sportief jaar en hopen dat we weer 

samen volop kunnen fietsen en wandelen,  

Bestuur Fifty Fit 

Via Fifty Fit kan je ook voordelig lid blijven of worden van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). 

Lidmaatschap bedraagt normaal 30,00 euro maar als lid van Fifty Fit betaal je slechts 18,50 euro per jaar. Als lid 

van de KWBN ontvang je: 1) Wandelvoordeelpas Hiermee krijg je korting op bijna alle KWBN wandelevenementen 

en aantrekkelijke ledenaanbiedingen van bedrijven en organisaties. 2) Vijf keer per jaar ontvang je het Wandel 

Magazine met het laatste wandelnieuws, routes en wandelevenementen. 3) Een keer per jaar ontvang je de 

Jaargids met alle KWBN- wandelevenementen. Wil je lid worden van de KWBN? Maak dan 18,50 euro extra over 

met vermelding in de omschrijving. 4) Als je lid wordt van de KWBN stuur dan een e-mail met je voor en achternaam 

naar de secretaris van Fifty Fit, dhr. Willy Arts: arts.willy@home.nl  
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