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Renovatie turnzaal 't Venneke

Gedurende enkele weken kon VTS-Gym geen gebruik maken van de turnzaal ’t Venneke in

omwille van renovatiewerken.

 

Ondertussen zijn deze werken volledig achter de rug en kunnen we opnieuw onze

gymlessen aanbieden in een opgefriste zaal.

 

Dank je wel GO! Willebroek!

KBC Deals Ben je klant van KBC en gebruik je de KBC

Mobile App? Dan kan je vanaf nu VTS-gym

online én offline steunen via KBC Mobile.

 

Vanaf nu kan je ervoor kiezen om de

cashbacks die je via KBC Deals opstrijkt, te

doneren aan VTS-gym. Bij KBC Deals krijg je

ook cashbacks bij heel wat lokale en

nationale handelaars. Dus dankzij de KBC

Deals kan je niet enkel VTS-gym steunen

door online aankopen te doen in een

webshop, maar ook door offline aankopen

te doen in een fysieke winkel!

 

Hoe werkt het?

 

Open de KBC Mobile-app en meld je aan.

Tik in het startscherm rechts onderaan op

‘Meer’ en dan op ‘KBC Deals’. Ontdek alle

deals en activeer er zo veel je wilt door op

de deal te klikken. Regelmatig komen er

nieuwe deals bij.

Trooper

Vergeet tijdens het online shoppen

Trooper niet te gebruiken! Je steunt er

immers onze werking mee zonder zelf iets

meer te betalen.

 

1. Ga naar onze pagina op Trooper

(trooper.be/vtsgym)

2. Kies je shop en klikt op de banner.

De link weet dat jij ons wilt steunen.

3. Doe gewoon je aankoop zoals altijd,

zonder één euro extra te betalen.

4. De shop betaalt een percentje aan

onze club. Gemiddeld krijgen wij €2

per aankoop van €100. 
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