
Graag deze velden invullen                 logo

Deelnemer gegevens
Achternaam: Voornaam:
Adres: Postcode: Woonplaats:
Geboortedatum:
E-mail adres: Mobiel telefoonnr:
Overnachtingen op camping: ja/nee Indien 'nee' dan zelf accommodatie regelen.

(keuze omcirkelen)

Contactpersoon in Nederland

Achternaam: Voornaam:

Adres: Postcode: Woonplaats:

E-mail adres: Telefoonnr:

Ik fiets voor het hieronder aangegeven (ANBI gecertificeerde) sponsorproject 

⃝ Stichting Lusulu www.lusulu.nl

⃝ Stichting Verre Naasten www.verrenaasten.nl

⃝ Stichting Naar School in Haïti www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

⃝ Stichting World Without Obstacles www.worldwithoutobstacles.nl

⃝

⃝ …………………………………………...…………………………………… (behoudens goedkeuring organisatie)

Verklaring van de deelnemer (van toepassing door ondertekening van dit inschrijfformulier)

Plaats: Datum:

Handtekening 

(eventueel ouder/voogd)

Voor dit project haal ik minimaal € 250,- aan sponsor bijdrage op.

Omdat we in Nederland fietsen is er dit jaar geen breng- & haalservice.

Inscannen en mailen kan natuurlijk ook.

Ik heb € 35,= overgemaakt op rekening NL96 TRIO 0198 0100 36 t.n.v The Ride on Education Beilen.

Zie ook ons privacy protocol op: www.therideoneducation.nl onder Organisatie 

reglement en zal hiernaar handelen. Ik geef de organisatie van deze tocht toestemming om mijn e-mailadres

te gebruiken voor berichten die te maken hebben met deze sponsorfietstocht.

Gebruik dit rekeningnummer ook voor het voldoen van eventuele camping- en/of vervoerskosten.

Dit formulier printen en, volledig ingevuld, opsturen naar: 

stichting "The Ride on Education", Lieving 5, 9411 TA Beilen.

 Inschrijving sponsor-fietstocht voor: Rondje Nederland.

het vervoer van halve-afstandfietsers met hun fiets en bagage èn in geval van pech.)
De kosten voor het begeleidend vervoer tijdens de tocht worden uit de inschrijfgelden betaald (t.b.v.

Ik neem voor eigen rekening en risico deel aan deze fietstocht. Ik heb kennis genomen van het huishoudelijk

► Slaap je samen een tentje dan is het 7 x € 12,= p.p.p.n. (Totaal € 84,= p.p.) 

Overnachtingskosten op de 7 campings dienen vooraf te worden betaald aan de organisatie.
Voor 2021 zijn de campingkosten als volgt samengesteld:
► Slaap je alleen in een tentje dan is het 7 x € 16,= p.n. (Totaal € 112,= )

Van zaterdag 10 juli t/m zaterdag 17 juli 2021

Stichting Obed www.stichtingobed.nl

Ik fiets: ELKE dag HELE of HALVE etappe of SOMS HALVE etappe per dag.

http://www.lusulu.nl/
http://www.verrenaasten.nl/
http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/
http://www.worldwithoutobstacles.nl/
http://www.stichtingobed.nl/

