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Agenda

09
20

/ 03
WOENSDAG

Shanghai Foreign Bookstore en lunch
VLIS Koffie
@ Sculpture park

21

/ 03
ZATERDAG

Gezelschapsspelletjes
avond

22

/ 03
VRIJDAG

Belgian Night

/ 04
ZONDAG

/ 12Paaseiraping
VLIS
MAANDAG

Inschrijven kan op www.vlis.be
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Evenementen
Gezelschapsspelletjes avond
Zin om nog eens (virtueel) landlord te worden met MONOPOLY? Of
de wereld te veroveren met RISK? Is SCRABBLE meer jouw ding?
Er zijn ook twee automatische MAHJONG tafels ter beschikking voor
de liefhebbers.
Iedereen is welkom, jong en oud!
Gelieve op voorhand te laten weten welk bordspel je kan meebrengen.
Praktisch
RMB 50 per persoon, inclusief twee drankjes.

Event Details
Datum:
9 maart 2019
Tijd:
19:00 - 22:00
Prijs:
Lid: 50 RMB
Niet-lid: 80 RMB

Locatie: Shanghai Centre, 1376 West Nanjing road, near Xikang road
(Lijn 2 en 7, metrostation Jing’an Temple)
Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 3 maart.
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Shanghai Foreign Bookstore
Lunch @ The Press

Woensdag 20 maart brengen we een bezoekje aan de Foreign
Language Book Store in Fuzhou Street. Een gigantische boekenwinkel
volledig gewijd aan Engelstalige boeken; en een begrip in Shanghai.
Je vindt er een overvloed aan genres, van fictie tot kookboeken tot
professionele lectuur. Genoeg gesnuisterd door de boeken?
Dan gaan we lunchen bij The Press, een eetcafé in een prachtig
historisch gebouw waar ooit nog China’s langstlopende krant gevestigd
was.
Locatie: 390 Fuzhou Road, near Middle Henan Road
(Lijn 2 en 10, metrostation East Nanjing Road of lijn 10, metrostation
Yuyuan Garden)

Event Details
Datum:
20 maart 2019
Tijd:
11:00 - 14:00
Prijs:
Lid: 150 RMB
Niet-lid: 200 RMB

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 15 maart.
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Belgian Night
Hou onze Wechat in het oog voor meer informatie!

Event Details
Datum:
22 maart 2019
Tijd:
21:00 - 00:00
Prijs:
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SAVE THE DATE
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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.”

8

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 allround 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 Wechat of mail.

9

VLIS Sponsors
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