WIE ZIJN WIJ
SAMAC IS ER OOK VOOR JOU.
SamAc is een vereniging die zich richt tot
iedereen met pit die zijn vrije tijd op een
aangename manier wil doorbrengen of die op de
één of andere wijze actief wil zijn.

SAMAC HEEFT
Een aanbod aan feesten en shownamiddagen,
wandelingen, reizen in binnen- en buitenland,
dagtrips, weekenduitstappen, concerten en
activiteiten voor de allerkleinsten.

WIE KAN LID WORDEN
Gezinnen, alleenstaanden, senioren; kortweg
iedereen die zijn vrije tijd op een culturele,
actieve en plezierige manier invulling wil geven.

VOORDELEN
Korting bij deelname aan
activiteiten.
Verzekering tijdens
activiteiten.
Ledenmagazine SAMEN.
Kidsmagazine mAcie.
Toegang tot ledenmodule
mijn samac.

WORD OOK JIJ LID VAN SAMAC?
Vanaf € 15 per jaar word ook jij lid van SamAc.
Met een waaier aan kwalitatieve en originele
activiteiten laten we je genieten van cultuur,
sport en ontspanning. Ben jij iemand met pit en
wil ook jij je vrije tijd op een aangename
manier invullen, dan zit je goed bij SamAc.
Samen gezellige momenten beleven, doet
bovendien mooie vriendschappen ontstaan!
Gewoon doen!

LID WORDEN
Lid worden van SamAc, SamAc-Kidsclub
of SamAc-Sport kan snel en eenvoudig.
Ga naar onze website www.samac.be
Klik op 'lid worden'.
Vul alle gevraagde gegevens in.
Klik op 'ik ben geen robot' en
beantwoord de vraag.
Druk op 'verzenden'.
Je ontvangt onze bevestiging, je
gegevens voor mijn samac, je bon
voor je verwelkomingsgeschenk en
het te betalen factuur.

KIDSCLUB
SamAc heeft ook de leukste
kidsclub van het Hageland.
Haar mascotte mAcie, gaat
samen met de allerkleinste
leden een leuke tijd
tegemoet. Alle informatie
over de kidsclub en het
aanbod van activiteiten vind
je terug op onze website
www.samac.be
De SamAc-Kidsclub is er
voor alle kinderen tussen de
4 en 13 jaar. Lid worden is
gratis op voorwaarde dat
ouders of grootouders lid
zijn of worden van SamAc.

SAMAC-SPORT
SamAc-Sport is de
sportafdeling van
SamAc, met sportieve
activiteiten voor jong en oud.
Voor SamAc is sport meer dan
een doel op zich. Sport en
beweging zijn een middel om
mensen samen te brengen en
de samenhorigheid in de
maatschappij te vergroten.
Vraag onze speciale SamAcSport folder voor meer info of
ga naar onze website
www.samac.be

SamAc, SamAc-Kidsclub en
SamAc-Sport is er ook voor jou !
SamAc is een vereniging die zich richt tot
iedereen met pit, die zijn vrije tijd op een
aangename manier wil doorbrengen of die op
de één of andere wijze actief wil zijn.

ALLE INFO
WWW.SAMAC.BE

www.samac.be

info@samac.be

www.facebook.be/samac

@samensamac

