
In deze laatste nieuwsbrief van 2019 licht de stuurgroep van Afslag10 enkele 'hardware' 

ontwikkelingen toe. Je leest wie een jaarabonnement bij ANCO lifestyle centre gewonnen 

heeft met onze 'Voel je vrij in #Afslag10' campagne. Het is tijd om keuzes te maken: we delen 

de laatste stand van zaken met je en presenteren tot slot één van onze partners! 

 

Iedere twee maanden ontvang je van ons nieuwtjes over alles wat met Afslag10 te maken 

heeft! Meer weten over Afslag10? Bekijk onze website. 

Update vanuit stuurgroep

Kijk voor meer info op www.afslag10.nl  en volg 

ons op social media! 

In de vorige nieuwsbrief lichtte voorzitter Gé Vossen al 

enkele 'software' ontwikkelingen in Afslag10 toe. 

Ditmaal volgt een update met een inkijkje op 'hardware' 

gebied, want de ambitie is om binnen Afslag10 functies, 

waar mogelijk, te bundelen. Om alle ontwikkelingen te 

kunnen realiseren, is prioritering vereist. Niet alles kan 

tegelijk gerealiseerd worden en daarom is er gekozen 

om in twee clusters met elkaar de diepte in te gaan. Je 

leest er alles over op onze website.  

December 2019

https://www.afslag10.nl/
https://www.afslag10.nl/nieuws/een-update-vanuit-de-stuurgroep-deel-2/
http://www.afslag10.nl/
https://www.facebook.com/Afslag10/
https://www.instagram.com/afslag10/
https://www.afslag10.nl/nieuws/een-update-vanuit-de-stuurgroep-deel-2/


Kijk voor meer info op www.afslag10.nl  en 

volg ons op social media! 

De (voorlopig) laatste winnaar van onze 'Voel je vrij in 

Afslag10'-campagne is Dennis Stiphout! Met zijn 

inzending won Dennis een jaarabonnement bij ANCO 

lifestyle centre en kan hij gaan genieten van een jaar 

lang onbeperkt sporten. Op www.afslag10.nl vind je 

het volledige nieuwsitem. 

Alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan 

deze campagne; enorm bedankt!  

 

Namens alle partners en betrokkenen van Afslag10 

wensen wij je hele fijne feestdagen en het allerbeste 

voor 2020! 

Tip: neem ook deel aan een van de 

winteractiviteiten in Afslag10, zoals de Kasteelloop 

(26 dec.) of de Kerstwandeling (27 dec.) 

Levert dit mooie, winterse Afslag10-plaatjes op? 

Deel ze vooral met ons via Facebook en Instagram.   

Fijne feestdagen! 

Begin 2019 werden Joep en Maaike de nieuwe eigenaren 

van De Wevert en eind maart werden ze direct verkozen tot 

'Starter van het Kwartaal'. Kortom, een prachtige 

toevoeging aan onze groeiende club met partners.  

 

Geloof jij  net als De Wevert ook in de kracht van 

samenwerking? Word dan ook partner en neem contact 

met ons op via secretariaat@afslag10.nl! 

Maak kennis met Afslag10-partner:  
De Wevert 

November-winnaar 'Voel je vrij in #Afslag10'
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