Van: Sjoerd van Stokkum <Sjoerd.van.Stokkum@sportserviceveenendaal.nl>
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 08:52
Onderwerp: REMINDER: doe mee aan het NK Wielrennen voor Raadsleden!
Beste griffie,
Eerder ontving je een uitnodiging voor het NK Raadsleden op vrijdag 20 mei. Via deze weg nodigen
we alle huidige raadsleden (ook de raadsleden voor 16 maart) uit jouw gemeente uit om deel te
nemen. Het is voor alle niveaus, dus iedereen kan meedoen. We gaan er een fantastisch evenement
van maken! Wie komt jouw gemeente vertegenwoordigen? Leuk feitje: om 12.00 uur start de
internationale vrouwenkoers Veenendaal-Veenendaal.
Meedoen is belangrijker dan winnen, dus willen jullie deze e-mail doorsturen?

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: evenementen@sportserviceveenendaal.nl

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Sjoerd van Stokkum
Communicatie- en Organisatieadviseur
Sportservice Veenendaal
www.sportserviceveenendaal.nl

Op vrijdag 20 mei
Read this newsletter in your browser.

DOE MEE AAN HET NK WIELRENNEN VOOR
RAADSLEDEN
Kom jij net als Joop Zoetemelk, Dylan Groenewegen of Annemiek van
Vleuten als eerste over de streep? Het Nederlands Kampioenschap
Raadsleden wordt een open Wedstrijd die niet onder de vlag van de van
de KNWU Valt. Het is een criterium van 40 kilometer over een parcours
van twee kilometer. De start en finish zijn op de finishstreep van
profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal.
Wat krijg jij?
•
•
•
•
•

Je wordt deelnemer van het allereerste Nederlands
Kampioenschap voor Raadsleden
Na afloop ontvang je een goodiebag met VeenendaalVeenendaalbidon
Een medaille na deelname
Na afloop is er ruimte voor een kop koffie op het horecaplein
Deelname is gratis en wordt aangeboden door de Gemeente
Veenendaal

Randvoorwaarden
•

Eigen wielrenfiets met goede remmen

•
•

Harde schaalhelm
Eigen risico

•

Je bent Raadslid tot 16 maart of vanaf 16 maart

Dag en tijd
Het NK Raadsleden wordt verreden op vrijdag 20 mei om 10.00 uur. Je
kunt vanaf 08.30 uur in het gemeentehuis van Veenendaal terecht voor
het ophalen van het startnummer.
Parcours
Wordt binnenkort bekend.
Aanmelden
Wil je aanmelden? Klik dan hier. Deelname is gratis en onder eigen risico.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 13 mei.
Vragen
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar:
evenementen@sportserviceveenendaal.nl
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