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Nog 9 dagen en dan kan je inschrijven
Het begint op te schieten. Nog maar 9 dagen en dan ben je van harte

Sponsoring is voortaan mogelijk
Beste Lezers van deze mooie nieuwsbrief,
De 40e editie van de Goirlese WandelAvond4Daagse komt er weer aan.
Wij als organisatie zijn al enkele maanden in touw om voor jullie wederom
een mooi evenement neer te zetten. Maar zoals bij alle organisaties en verenigingen het geval is, wordt ook voor ons

als Stichting Vierdaagse Goirle
alles duurder. Natuurlijk proberen wij ieder jaar een mooi evenement neer te zetten, om dit voor de komende jaren

ook te waarborgen starten wij vanaf nu met mogelijkheden tot sponsoring, zodat wij de financiële middelen
behouden voor alles wat er komt kijken bij de organisatie. Wij willen alle ondernemers, klein of groot de kans geven
zich tegen een klein bedrag te promoten op verschillende mogelijkheden. Bent u of kent u ondernemers?

Wij vragen geen duizenden euro’s, maar tussen de € 7,50 en € 125,00.
Bijna iedereen kan hieraan dus wel meedoen. Wilt u meer informatie neem dan gerust
vrijblijvend contact op via
sponsoring@vierdaagsegoirle.nl

Data 41ste Goirlese Wandelavondvierdaagse 2019
Noteer alvast in de agenda en leg vast in de schoolplanning.
De 41e Goirlese Wandelavondvierdaagse 2019 wordt gehouden van

maandag 3 juni 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019!

Wij zoeken JOU!
Je laat ons toch niet in de steek, Doe Mee!

De laatste tijd lees je in de media steeds meer berichten, dat de Wandelavondvierdaagsen in ons land, in
slecht weer zitten en problemen hebben met het rond krijgen van de organisatie omdat er onvoldoende
vrijwilligers mee komen helpen. Bij onvoldoende vrijwilligers, kan de veiligheid van het evenement

onvoldoende gewaarborgd worden. En veiligheid dient natuurlijk op de eerste plaats te komen. Feit is
natuurlijk wel, dat door het ontbreken van voldoende vrijwilligers, de Wandelavondvierdaagsen, gedoemd
zijn te verdwijnen. En dat mag toch niet gebeuren.

Binnen onze organisatie merken wij ook dat steeds meer
vrijwilligers afhaken door allerlei redenen, zoals

leeftijd, gezondheid, het werk etc. etc.
Stilletjes aan beginnen we ons ook zorgen te maken, of
we het evenement wel veilig kunnen organiseren!

Daarom doen we een oproep aan iedereen die wat vrije
tijd over heeft, om een handje te komen helpen tijdens
de komende 40e editie van de Goirlese

Wandelavondvierdaagse 2018. De 40e editie wordt
gelopen van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni.

We zoeken enthousiaste mensen (leeftijd vanaf plm. 16 jaar)
die elke avond vanaf plm. 17:30 uur tot plm. 20:30 uur met ons
mee willen doen om alles soepel, veilig, verantwoord en gezellig te

laten verlopen. Je maakt heel veel kinderen erg blij als je van de partij
kunt zijn. En bij wat minder tijd, ben je natuurlijk ook welkom als vrijwilliger. Doe je dit jaar met ons Mee!
Meldt je meteen aan via vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl.

Inschrijven en de medailles
Voor de voor-inschrijving kan je weer terecht bij wijkcentrum De Wildacker, van Hogendorpplein 73 in
Goirle. En je kan op onderstaande dagen bij ons terecht.
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De procedure van het bestellen en de prijs van de medailles is gewijzigd. Wij kunnen ook
geen medailles meer retourneren aan de Wandelbond en de prijs is voor de komende
drie jaar op € 2,15 vastgesteld. Mocht je als school, de medailles op dinsdag 5 juni, na
afloop van het wandelen op willen komen halen, dan moet je je als school in komen
schrijven, uiterlijk op woensdag 30 mei 20:00 uur. Op deze avond werken wij de
administratie bij en bestellen de opgegeven medailles. Dat geeft dan de garantie
dat de medailles op dinsdag 5 juni aanwezig zijn. Mocht je na 30 mei in komen schrijven - kan en
mag natuurlijk – dan worden de opgegeven medailles op donderdag 7 juni uitgeleverd.
Goed om te weten, toch!

