Puntenkaart 2016 – 2017
Bij de Gezinstocht van zaterdag 19 november 2016 werden de Sust-puntenkaarten 2016
ingezameld. De punten van deze puntenkaart die nog niet ingeruild waren kunnen op het
ledenfeest van 14 januari 2017 ingeruild worden.
Voor 2017 ontvangen jullie, na onze ledenvergadering van heden 14 januari 2017, een nieuwe
puntenkaart.
Op de Sust – puntenkaart 2017 vinden jullie ook de u toegekende punten voor 2016.
Bij het inruilen van deze punten wordt dit aangegeven door het knippen van gaatjes.

Deze Sust – punten 2016 kunnen in 2017 als volgt ingeruild worden voor:
Busuitstappen
Verrassingstocht
Meerdaagse reis
Ledenfeest
Te voet naar Scherpenheuvel
Gezinstocht clubleden
Andere SUST - evenementen
Jullie kunnen aan deze activiteiten deelnemen door het inschrijvingsbedrag te storten op de Sust
- rekening BE17 7765 9722 1421.
Op de dag van de activiteiten kunnen de Sust - punten ingeruild worden door de ingevulde
waardebon in te leveren en de puntenkaart te laten knippen, per punt ontvangt u dan 2,50 € tot
een maximum van het inschrijvingsgeld (met een maximum van 10 punten).

De nieuwe Sust - puntenkaarten worden ten laatste op onze SUST - Gezinstocht van
25 november 2017 ingeleverd. Het aantal wandeltochten loopt van 19 november
2016 tot 25 november 2017!!!
De punten kunnen in 2017 als volgt verdiend worden:
- 1 punt als hulp bij eigen wandeltochten.
- 1 punt als hulp bij voorbereiding eigen wandeltochten en organisaties
- 4 punten indien u aan 25 - 49 wandeltochten deelneemt in de periode SUST - Gezinstocht
2016 tot SUST - Gezinstocht 2017.
- 6 punten indien u aan 50 – 99 wandeltochten deelneemt, 8 punten voor meer dan 100
tochten, 10 punten voor meer dan 150 tochten en 12 punten voor meer dan 200 tochten en
dit in dezelfde periode.
(Belangrijke nota : enkel stempels van clubs tellen om het aantal wandeltochten te bepalen.
Voor de meerdaagse reis wordt op voorhand afgesproken hoeveel wandelingen tijdens de
reis meetellen voor het aantal wandeltochten.)
-

Extra punten voor de 5 clubleden met het meeste aantal wandeltochten.
8 punten voor de eerste plaats, 6 punten voor de tweede plaats, 4 punten voor de derde
plaats, 3 punten voor de vierdeplaats en 2 punten voor de vijfde plaats.

De verzamelde punten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

