
hoe werkt het sponsoren?
U zet een persoonlijke fietsprestatie neer en daarvoor kunt u zich 
laten sponsoren door uw collega’s, familie, vrienden of bekenden, 
maar misschien kunt u zich ook wel laten sponsoren door uw 
werkgever.

de deelnemers/sponsorkaart

1. U vult de sponsorkaart als deelnemer in.
2. U laat uw sponsor de naam, het adres en het bedrag invullen.
3. De minimale bijdrage per fietser is € 15,00.
4. De sponsorkaart levert u met het sponsorbedrag in bij de 

inschrijving aan de start.

verzorging

De fietstocht is volledig verzorgd, broodjes, fruit en drinken 
ontvangt u op de stopplaatsen. En natuurlijk halverwege de tocht 
koffie met appelgebak. In deze zin wordt u ook gesponsord.

algemeen

- De deelnemers dienen zich in te schrijven via de website.
- Het is een prestatietocht en geen wedstrijd,  

de gemiddelde snelheid is 25 km per uur.
- Het dragen van een helm is verplicht.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor schade door  

deelnemeres geleden en/of veroorzaakt.
- Iedereen moet de aanwijzingen van de organistatie opvolgen.
- Verkeersbegeleiders o.l.v. een motoragent begeleiden de tocht 

en dragen bij aan uw veiligheid.
- Bij pech zijn volgauto’s beschikbaar, reservemateriaal en 

EHBO.

Met het deelnemen aan onze Sponsorfietstocht verklaart u zich  
akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op de website en op 
de achterzijde van de uitnodiging.

stichting sponsorfietstocht.nl

voor Kinderhuis Samuël
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De Stichting Sponsorfietstocht.nl is een Nederlandse organisatie 
welke rechtstreeks steun verleent aan de kinderen, die wonen in 
Kinderhuis Samuël voor weeskinderen rond Paramaribo.
De hulp bestaat uit het financieren van renovatie verbouw en 
nieuwbouw van het kinderhuis. Om de nood jaarlijks enigszins te 
lenigen wordt dit jaar voor de 27e keer een sponsorfietstocht over 
100 km georganiseerd.

sponsoren



deelnemer / sponsorkaart 15 juni 2019

NAAM:  ...................................................................................................................................................... INScHrIjfNUMMEr:  ......................................................................

ADrES:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

POStcODE/wOONPlAAtS:  ..................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIl:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

tElEfOONNUMMEr tHUISBlIjVEr:  ....................................................................................................................................................................................................................

Vertrek 9.00 uur - aankomst ca. 15.00 uur bij het Regius College Hofstraat 11, 1741 CD  Schagen

SPONSOr NAAM ADrES/wOONPlAAtS BEDrAg €

Minimaal € 15,00                                                                      totaal

sponsoren

grafische vormgeving en dtp

sie!

Specialist
Service


