
Motor Toerisme Club 
Sun-Riders 
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Lidmaatschap 
Het lidgeld all-in voor de leden bedraagt € 30/jaar 
per persoon.  
Door het opsturen van het inschrijvingsformulier en 
het betalen van het inschrijvingsgeld, wordt U lid van: 
Motoren Toerisme Club Sun-Riders Belgium 

Voor meer info: 

♦♦♦   Wie zijn wij?Wie zijn wij?Wie zijn wij?   
♦♦♦   Wat doen wij?Wat doen wij?Wat doen wij?   
♦♦♦   LidmaatschapLidmaatschapLidmaatschap   

Site: www.sunriders.be 
Mail: sun.riders@skynet.be 

Voorzitter: 
Christof Verdoodt 
Tel. 055 42 00 97 
sun.riders@skynet.be 
 
Ondervoorzitter: 
Martin Van Coppenolle 
Tel: 056 21 82 91 
martin.v3@telenet.be 
 
Penningmeester: 
Edmond Royers 
GSM: 0495 36 39 28 
natacha.royers@telenet.be 



Motor Toerisme Club Sun-Riders 

Wie zijn wij? 
 
De club is opgericht op 01 januari 
2000 door enkele enthousiaste  
motorrijders die het motorrijden in 
het bloed hebben... 

Wat doen wij? 
 
De doelstelling van onze club is het 
ontplooien van gezamenlijke activiteiten 
waarbij elke bijeenkomst een feest moet 
zijn. 
 
 
Wij zijn een club die staat voor het toeren,  
we zijn dus met andere woorden geen 
laagvliegers die door het land scheuren om 
zo snel mogelijke km’s te veroberen. Neen, 
in tegendeel, bij onze club staat het toeren 
centraal en zullen wij (indien mogelijk) 
zoveel mogelijk voor goede doelen 
rondriffen (bvb: Herfstrit, rondrit Friday 
Freeday met kinderen, enz…) 
 
 
De club zal ook zelf regelmatig activiteiten 
plannen, zoals een rondrit in elkaar gestoken 
door onze leden zelf en binnenkort ook ons  
Nazomertreffen ten voordele het goede 
doel. (Steeds het eerste weekend van 
september) Inmiddels zijn wij een club die stilaan 

aan het uitbreiden is en die een ge-
vestigde waarde is in de motorwereld. 
 
Wij willen leden en toekomstige leden 
uitnodigen zodat activiteiten en eve-
nementen een steeds groter succes 
worden. 

Inschrijvingsformulier 

 
Het lidgeld bedraagt € 30/jaar per persoon. 
Men is pas lid na het betalen van het lidgeld via 
overschrijving op rekening KBC 737-0187522-64 
met vermelding “Lidgeld 20XX”. 

Naam  

Voornaam  

Adres  

Woonplaats  

Postcode  

Tel/GSM  

Geboortedatum  

Type motor  

Nummerplaat  

Man O                                        Vrouw 0 

E-Mail  

Voorzitter: Penningmeester: 
Christof Verdoodt Edmond Royers 

Hoogstraat 26 Braambesstraat 12 

9572 Sint-Martens-
Lierde  

3210 Linden 

055 42 00 97 0495 36 39 28 


