
SPONSOR FIETSDAG

fiets mee met de Dorpsvereniging

Doe mee! 
Datum:  zondag 10 juni 2018 
Start tijd:  tussen 10:00 en 12:00 uur 
Waar starten:   

 o.a. bij Informatieboerderij Zorgvrij 
 (Genieweg 50, 1981 LN  Velsen) 

Start nummer:  nummer 46 
 (Dorpsvereniging H&S) 
Finishen:  vóór 16:00uur 

Bij de start:  
ontvangt u een Routeboekje  
met een Stempelkaart. 

Zondag 10 juni aanstaande is het weer zover, Rabobank IJmond organiseert de Rabobank Sponsor 
Fietsdag. Verenigingen die zich hebben ingeschreven kunnen tijdens deze fietsdag geld bij elkaar 
fietsen voor de club.   
De tocht is ongeveer 35 kilometer lang en voert langs allerlei mooie plekken in de regio.  
U kunt op sportieve wijze geld verdienen om de clubkas te spekken. Iedere deelnemer die de fietsroute 
uitrijdt ontvangt € 12,50 voor de clubkas.  
De Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft zich ingeschreven, maar ook niet-
leden mogen mee rijden namens de Dorpsvereniging.



Voorwaarden Rabobank Fietsdag 10 juni 2018 
Let op: dit is een uittreksel van de officiële voorwaarden. De volledige voorwaarden staan op 
internet: www.rabobank.nl/lokale-bank/ijmond/rabobank-fietsdag-zondag-10-juni/  

1. Fietsers hoeven geen lid te zijn van uw vereniging en geen klant van de Rabobank.  
2. De fietsers ontvangen stempelkaart en een routeboekje.  
3. Iedere fietser geeft op de stempelkaart aan het startnummer van de vereniging waar hij 

of zij voor fietst. (bij ons nummer 46 dus).  
4. Bij iedere stempelpost wordt de stempelkaart door een vrijwilliger van Rabobank IJmond 

afgestempeld. De deelnemer overhandigt de stempelkaart hiervoor persoonlijk aan de 
vrijwilliger.  

5. Aan het einde van de tocht dient de stempelkaart te zijn voorzien van de benodigde 
stempels. Een vrijwilliger van de Rabobank IJmond neemt de stempelkaart in.  

6. Per fiets wordt één bedrag uitgekeerd. Uitzondering daarop is een tandem met 2 fietsers, 
hiervoor wordt 2 maal het bedrag uitgekeerd.  

7. Het te verdienen bedrag voor 35km is €12,50.  
8. Er is voldoende tijd om van de omgeving te genieten. Denk aan de veiligheid: doe het 

rustig aan en maak er geen wedstrijd van. Neem de geldende verkeersregels in acht!  
9. De lengte van de route bedraagt ongeveer 35 kilometer.  
10.Gedurende de gehele dag is er een bezemwagen onderweg voor calamiteiten.  
11.Op elke stempelpost zijn EHBO-faciliteiten aanwezig. Er zijn ook bandenplakspullen en 

fietspompen.  
12.De stempelposten sluiten om 16.00 uur. Stempelkaarten die dan nog niet zijn 

ingeleverd bij de organisatie, zijn ongeldig.  
13.Deelname aan de fietstocht is geheel op eigen risico. Rabobank IJmond kan niet 

aansprakelijk worden gesteld.  
14.Uit veiligheidsoverwegingen sluit de inschrijving wanneer het maximum van 4000 

deelnemers is bereikt.  
15.Rabobank IJmond behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden de 

fietstocht af te lasten.  

Voorwaarden deelname fietsers 
a. U kunt op de dag zelf aangeven voor welke vereniging u fietst (kies 46 = 

Dorpsvereniging)   
b. Kinderen tot en met 12 jaar worden begeleid door tenminste één volwassene;  
c. Skeelers of gemotoriseerde voertuigen zijn uitgesloten van deelname, deelnemen met een 

scootmobiel of een rolstoel is wel toegestaan;  
d. Iedere deelnemer zorgt zelf voor eten en drinken;  
e. Iedere deelnemer dient zich strikt te houden aan de wettelijke verkeersreglementen en de 

aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen; 
f. Iedere deelnemer dient zijn snelheid te allen tijde aan te passen aan de plaatselijke 

omstandigheden;  
•

Foto’s 
• Foto's die namens Rabobank gemaakt worden tijdens de fietstocht mogen gebruikt worden 

voor commerciële doeleinden en publicatie door Rabobank IJmond. Heeft u hier bezwaar 
tegen? Geef dit dan aan bij de organisatie. 


