
DELTASTEUR VOORJAARS 
SPONSOR FIETSTOCHT!      

 
  
 
 

 

 

Beste leden, 

Vorig jaar vond de eerste editie van de ‘Deltasteur Sponsor Fietstocht’ plaats, wat een begin was van 

een heuse ‘voorjaarsklassieker’. Met twee prachtige fietstochten, ruim 20 actieve deelnemers  en 

een opbrengt van bijna €600,- mogen wij dit een groot succes noemen! Dit jaar geven wij er een 

vervolg aan, met jullie!  

Wanneer?  

Zaterdag 16 juni met de start om 13.00 uur!  

Waar? 

Door onze geweldige samenwerkingspartner Cafe ’t Ponton kunnen wij  wederom ’t Ponton 

gebruiken als start en finish plaats van deze tocht.  

Wie? (nieuw!) 

Voor alle leden van Deltasteur. Dit jaar willen wij graag verbinden tussen de leden van de 

waterpoloafdeling en de zwemafdeling van Deltasteur. Daarnaast zijn alle vrienden, familie en 

andere belangstellenden van harte welkom.  

Wat? 

Er zullen twee afstanden gereden worden, namelijk: 

1) voor de meer recreatieve en jongere fietsers, namelijk een mooie route van ca. 15 km. 

2) voor de fanatieke wielrenners, namelijk een tour van ca. 40 km. 

Bij beide afstanden geldt de regel: samen uit, samen thuis!  

Waarom? 

Deze sponsor fietstocht heeft ten doel om sponsorgeld op te halen voor de zwem- en waterpolo 

afdeling. Met deze sponsorgelden willen we bijvoorbeeld materialen, trainerskosten en 

noodzakelijke cursusgelden financieren, om zo de contributie betaalbaar te houden. Daarom 

hanteren wij bij deelname een minimale inbreng van €25,- per persoon, met een uitgebreide 

verlotingsactie!!   
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HOE WERKT HET?  

1) Je meldt jezelf zo spoedig mogelijk aan via e-mail: bosmajohan@hotmail.com 

2) Met de sponsorlijst achteraan deze uitnodiging ga je langs buren, familie, vrienden, etc. Je 

laat je sponsors invullen voor welk bedrag zij jou willen sponsoren en je neemt direct het 

sponsorbedrag in ontvangst. Je gaat door totdat je minimaal 25 euro aan sponsorgeld hebt 

ontvangen.  

3) Je levert je sponsorgeld én de ingevulde sponsorlijst in bij de inschrijving. Deze inschrijving 

zal plaats vinden om 13:00 uur op het Ponton, gelegen naast de stadsbrug. Bij de inschrijving 

ontvang je lootjes voor de verloting. 

4) Hoe meer sponsorgeld je hebt verzameld, hoe meer lootjes je krijgt. Hiervoor geldt de 

volgende verdeelsleutel: 

 

25-30 euro: 1 lootje 

30-35 euro: 2 lootjes 

35-40 euro: 3 lootjes 

40-45 euro: 4 lootjes 

45-50 euro: 5 lootjes 

5) De fietstocht eindigt weer op het Ponton, waar de verloting tijdens het afsluitende hapje en 

drankje zal plaatsvinden. CONSUMPTIES VOOR EIGEN REKENING! 

De prijzen voor deze verloting zijn beschikbaar gesteld door o.a. Dickhof Rijwielen en Vishandel 

Bottenberg.    

Datum:  zaterdag 16 juni 2018 

Tijden:   13:00 inschrijving op het Ponton 

13:30 uur start 40 km toertocht 

13:45 uur start 15 km toertocht 

Ca 15:15 uur finish met drankje op het Ponton met aansluitend loterij. 

 HELM VERPLICHT voor 40 km tocht! Zorg voor wat te eten, een goed 

functionerende fiets, plakspullen en pompje en uiteraard geschikte kleding.  

Aanmelding:  bosmajohan@hotmail.com 

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN 
AAN DEZE FIETS-TOCHT, OM ER ZO SAMEN EEN GROOT 
SUCCES EN EEN HELE GEZELLIGE MIDDAG VAN TE MAKEN!!!  
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Sponsorlijst Fietstocht zaterdag 16 juni 2018 

 

 

 

 

NAAM DEELNEMER: ………………………………………………………………………………….. 

 

NAAM SPONSOREN: SPONSORBEDRAG: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TOTAAL ontvangen sponsorbedrag: ………… 
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