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Agenda

VLIS Koffie
@ Sculpture park

Zotter Chocolate 
Factory en wandeling

/ 12
MAANDAG

Inschrijven kan op www.vlis.be  

/ 05
ZONDAG

Belgian Night

/ 05
VRIJDAG17

/ 05
ZATERDAG25

Nachtelijke fietstocht

12

Voetbaltornooi

/ 05
ZONDAG19

http://www.vlis.be
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Terugblik - Ronde van Vlaanderen 
& Parijs-Roubaix
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Terugblik - Picknick met 
wandeling
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Terugblik - Paaseiraping
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Bezoek Zotter Chocolate Factory en wandeling

De Oostenrijkse chocoladefabrikant Zotter behoort tot de top van 
de wereld. Kom samen met andere VLIS’ers genieten van deze 
overheerlijke toer doorheen de fabriek, met meer dan voldoende 
proefgelegenheden! Het bezoek wordt gelinkt aan een deugddoende 
wandeling. Zo hebben we dat extra chocolaatje zeker verdiend.

Meer info volgt snel!

Datum:
12 mei 2019

Tijd:
12:00 - 16:00

Prijs:

Event Details

Evenementen
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Belgian Night @ Red Cactus

Elke derde vrijdag van de maand is het Belgian Night! Vrijdag 17 mei 
is het weer zover. Na een geslaagde april editie, zullen we opnieuw 
The Red Cactus onveilig maken. Kom mee genieten van Belgisch 
gezelschap, een fris getapte pint en lekkere Belgische snacks. 

Je hoeft niet te registreren, gewoon komen!

Locatie: Red Cactus, 753 Yuyuan Road
(Lijn 2 en 11, metrostation Jiangsu Road)

Datum:
17 mei 2019

Tijd:
21:00 - 00:00

Prijs: 
gratis

Event Details
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Voetbaltornooi

VLIS mag het voetbalveld (écht gras!) van Lycée Francais de 
Shanghai gebruiken. De school ligt buiten Shanghai centrum. Kom je 
met de metro? Stap dan af aan metrohalte East Xujing - einde lijn 2. 
Er zullen enkele drivers klaarstaan om jullie naar de school te brengen. 
 
We vragen een kleine bijdrage van 50 RMB pp. Gelieve deze op 
voorhand aan Thomas via WeChat te betalen. Wat is inbegrepen: 
 
- deelname aan het tornooi 
- sportdranken en frisdranken 
- sportvoeding 
- kleine snack 
 
Tornooi-opzet? 
 
We spelen 6 tegen 6, matches van 15 minuten. Je kan per ploeg 
of individueel inschrijven. Voor degenen die individueel inschrijven 
verdelen we ploegen via loting op dag zelf.
Scan de onderstaande QR code om in te schrijven.

Locatie: Eurocampus, 350 Gaoguang Road, Qingpu
(Lijn 2, metrostation East Xujing)

Datum:
19 mei 2019

Tijd:
12:30 - 18:00

Prijs:
50 RMB

Event Details
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Nachtelijke fietstocht

Altijd al eens zin gehad om Shanghai per fiets te verkennen? Dat 
kan! Met een gehuurde of eigen fiets, verkennen we een parcours van 
eigenzinnige steegjes en buurten.

Het aantal deelnemers aan de fietstocht is beperkt tot 20.

Inbegrepen in de prijs:
Engelssprekende gids en technicus, fiets en helm, verzekering, 
ferrytickets en water.

MEER INFO VOLGT.

In geval van slecht weer wordt de fietstour geannuleerd.

Datum:
25 mei 2019

Tijd:
20:00 - 23:00  

Prijs:
Tour met fiets: 200 RMB
Tour met eigen fiets: 150 
RMB

Event Details

Evenementen
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Lidmaatschap

Wil je VLIS-lid worden?

Je lidmaatschap geeft je niet alleen een voordelig tarief voor al onze VLIS-activiteiten, 
maar je krijgt ook een korting van 10% op food bij onze sponsor Belgian Delight (50% op 
donderdagavond) en voordelige tarieven op de bieren tijdens de Belgian Night.

Je kan het lidgeld betalen via de website of op een VLIS-activiteit naar keuze. Stuur een 
mailtje naar nihao@vlis.be en registreer je vooraf op www.vlis.be zodat we al over je gegevens 
beschikken.

De tarieven voor het VLIS-jaar 2018-2019 zijn:
Families  400 RMB
Koppels  300 RMB
Singles  150 RMB
Studenten  50 RMB 

Het VLIS-lidmaatschap is geldig tot en met 14 augustus 2019.

Inschrijving
VLIS-activiteiten worden op de website kalender geplaatst, uitgestuurd per mail aan 
geregistreerde leden en in het VLIS-magazine gepubliceerd. Reservaties zijn in volgorde van 
inschrijving. Gelieve naam, lidnummer en gsm-nummer doorgeven bij inschrijving. E-mails 
worden beantwoord om inschrijving te bevestigen. De kosten voor de activiteit worden 
aangerekend bij het begin van de activiteit, tenzij anders vermeld in de uitnodiging.

Annulering
Mocht je om een of andere reden het event niet kunnen bijwonen waarvoor je ingeschreven 
hebt, laat het ons onmiddellijk weten. Als je annuleert voor de datum van uiterlijke inschrijving 
zijn hier geen kosten aan verbonden. Als dit later gebeurt kan het zijn dat de kosten van het 
event toch in rekening gebracht worden, zelfs al kan je niet aanwezig zijn.

Schadeloosstelling
Deelname aan VLIS-activiteiten is op eigen risico. VLIS kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor verlies, schade of letsel aan personen of (hun) goederen. Bij inschrijving voor een 
activiteit wordt automatisch aanvaard dat “personen die deelnemen aan VLIS-activiteiten dit 
doen op eigen initiatief, eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving voor een 
activiteit wordt VLIS ontslaan van alle mogelijke claims, eisen, acties ten gevolge van mogelijke 
verwondingen of schade aan personen en/of hun eigendommen die mogelijk zouden kunnen 
optreden tijdens (of onderweg van en naar) een VLIS-activiteit.”

http://www.VLIS.be
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Oproep

VACATURE MEDEWERKER

Wie zijn wij?
Het VLIS bestuur is een toffe, enthousiaste bende bestaande uit vrijwilligers die het leven van 
mede-Belgen in Shanghai willen entertainen.

Wat zoeken wij?
Het organiseren van verschillende activiteiten vergt veel werk en dus ook veel handen die dit 
werk willen verichten. Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen. Heb je zin om een 
bepaalde activiteit te organiseren? Wil je helpen opzetten of afbreken? Wil je je opgeven als all-
round helpende hand? Dan is dit iets voor jou!

Welk profiel zoeken we?
- Enthousiast
- Creatief
- Actief
- ...

Wat bieden we jou aan?
- Een fantastisch team
- Nieuwe vrienden
- Leuke evenementen
- Drankjes (en soms ook snacks) 
- ...

Hoe kun je je aanmelden?
Voel je je aangesproken? Aarzel dan niet om een van onze teamleden te contacteren via We-
chat of mail. 
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VLIS Sponsors


