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Beste vespisti, 
 

Dit Vespa-jaar zal er geen zijn zoals we ons hadden voorgesteld. 
En toch gaat het leven onder de maatregelen onverstoord verder, voor de ene al wat 
lastiger dan de andere. 
Hopelijk stelt iedereen het onder de huidige omstandigheden goed. 
  
Ons 5-jarig bestaan hadden we als Vespa Club Brugge anders voorgesteld en we 
hadden al meerdere ideeën uitgewerkt. 
Misschien zal er in het najaar ergens iets kunnen georganiseerd worden van een 

Vesparit – 3de Zwaenerit... We hopen er ten stelligste op! 

Dat zal wel met een minimum van opstelling zijn: geen ontbijt, bar, taartje ☹ … 

Tenzij de voorschriften/maatregelen zodoende versoepelen dat we jullie veiligheid 

(de Vespisten) kunnen garanderen. 
De inschrijvingen voor onze rit houden we nog gesloten tot meer duidelijkheid is 
over de maatregelen voor grote groepen. 
  
Natuurlijk zoals elke club hadden we ook voor de eerste keer een metalen plakket en 

opnaaier voorzien. (beide in beperkte oplage) 
Gezien de inschrijvingen voor een mogelijke rit onder voorbehoud blijven, en we 
moeten wachten wat de maatregelen zullen worden voor eventuele evenementen 
met een kleiner aantal deelnemers (en voor scooters, motoren), willen we reeds de 
mogelijkheid bieden om dit plakket en/of deze opnaaier aan te schaffen. 
  
Plakket (8 cm): € 10 + € 2,5 verzendingskosten = € 12,5 – verstevigde enveloppe 
(niet genummerd) 
Opnaaier (8 cm): € 4 + € 2 verzendingskosten = € 6 

 

Bestellingen doorsturen naar info@vespabrugge.be met volgende gegevens: 
• Naam club 
• Naam – voornaam 
• Adres - tel 
• Plakket: aantal 
• Opnaaier: aantal 
• Verzending: ja of nee 
• Totaal: € ... 

 
Steeds wachten met betaling uitvoeren vóór er bevestiging komt op de mail. 
Betaling uit te voeren op rekening van Vespa Club Brugge - BE45 9731 2962 6689 

  
Indien ze niet moeten opgestuurd te worden, betaling uitvoeren zonder 
verzendingskosten. 
Worden dan meegenomen voor verdeling op eind van het jaar tijdens de Algemene 
Vergadering Vespa België. 
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