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Voor-inschrijving
Natuurlijk organiseren wij ook dit jaar weer een aantal dagen voor-inschrijving voor de 40ste editie van de Goirlese
Wandelavondvierdaagse 2018. Je kan hiervoor terecht bij wijkcentrum De Wildacker, van Hogendorpplein 73 te
Goirle. De kosten bedragen € 4,00 per persoon. Hieronder hebben we de dagen wanneer je hiervoor terecht kan
even op een rijtje gezet. Graag tot dan:
•
•
•
•
•
•

dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

29
30
30
31
1
2

mei
mei
mei
mei
juni
juni

van
van
van
van
van
van

16:00 uur tot 18:00 uur
14:00 uur tot 16:00 uur
18:00 uur tot 20:00 uur
18:00 uur tot 20:00 uur
17:00 uur tot 19:00 uur
11:00 uur tot 12:00 uur

uitlevering medailles dinsdag 5 juni
uitlevering medailles dinsdag 5 juni
uitlevering medailles dinsdag 5 juni
uitlevering medailles donderdag
uitlevering medailles donderdag
uitlevering medailles donderdag

Op onze website www.vierdaagsegoirle.nl kan je deze en overige
informatie terugvinden. Daarnaast wordt de site regelmatig
bijgewerkt met informatie die je misschien niet wilt missen. Check
dus regelmatig de website en volg ons op Facebook. Hierop kan je
ook alles terugvinden en plaatsen we bijna dagelijks informatie.

Let op: 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 - dat kan en mag natuurlijk dan worden de opgegeven medailles op donderdag 7 juni uitgeleverd. Goed om te weten, toch!

Supporter van Schoon
LOOP EEN SCHONE AVOND4DAAGSE!
Elke dag een schoon feestje! De jaarlijkse
Wandelavondvierdaagse is dit jaar extra feestelijk.
Wij zetten namelijk in op een schoon evenement.
De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en
NederlandSchoon organiseren samen een schone
wandeling. Wij als Stichting Vierdaagse Goirle
hebben ons daarbij meteen aangesloten.
Zij en Wij rekenen daarbij op de hulp van alle
wandelaars.
Als alle deelnemers hun afval onderweg niet laten
vallen, maar verzamelen in afvalbakken en -zakken,
dan blijft er na afloop van het wandelevenement
geen zwerfafval op de route achter.
Dat is pas écht feest voor iedereen!

Vrijwilliger worden ?
Kan jij iets voor ons betekenen?
Ben je gemotiveerd, enthousiast en nog wat vrije tijd?
Wil je meedoen aan één van de grootste evenementen
van Goirle?
Ben je graag onder de jeugd?
Heb je verstand van wandelroutes uitzetten?
Schrijf je graag persberichten?
Wil je graag zorgen voor een veilig en
verantwoord evenement?
Doe ons een plezier en kom bij ons clubje.
vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl

Verhoging in 2019
Het is ondertussen al flink wat jaren geleden dat wij genoodzaakt waren
om de prijs van deelname te verhogen. En helaas, deze tijd is voor 2019
aangebroken. Wij moeten het doen zonder subsidie en zelf onze broek
ophouden. En dat proberen we uiteraard. Maar elk jaar zien we de kosten
stijgen en zit er geen vet meer op de botten. Voor de komende 3 jaar heeft
de Wandelbond de prijs van één medaille vastgesteld op
€ 2,15 per stuk. En dan blijft er van € 4,00 per deelnemer niet zoveel meer
over om de andere kosten te kunnen voldoen. Uiteraard willen wij het
laagdrempelig houden en zoeken naast de verhoging die we doorvoeren, ook
naar sponsoren en sympathisanten, zodat we de komende jaren niet weer
moeten verhoging.
Met ingang van 2019 wordt het bedrag van deelname vastgesteld op € 5,00
per persoon.
We hopen op jullie begrip.
Het kan echt niet anders.
Sorry.

Website en Facebook
Op onze website www.vierdaagsegoirl.nl en op onze Facebookpagina kan je alle informatie over de 40e editie
terug vinden. En met name op onze Facebookpagina, plaatsen wij met regelmaat (bijna dagelijks) informatie
over de 40e editie. En je kan alvast genieten van foto’s van mooie plekjes.
Uiteraard kan je ook reacties plaatsen. Een tip is, om ons zeker te volgen op
Facebook, dan weet je zeker dat je niks mist van de informatie die wordt
gedeeld. We zijn ook actief op twitter (@W4DGoirle) en op Instagram
(w4dgoirle).
Op Facebook plaatsen we tijdens de 40e editie dagelijks een link naar de
plattegrond van de route van die dag zodat de thuisblijvers kunnen
volgen waar we lopen en eventueel een plekje kunnen zoeken langs de
kant van de weg om aan te moedigen. Ook plaatsen we dit jaar weer
dagelijks een fotoalbum op onze website en die nemen we later dan over
op onze Facebookpagina.
We zien de duimpjes graag
binnen vliegen.
Alvast bedankt en vergeet ons niet om te volgen.

Wet AVG
Het zal jullie ook niet ontgaan zijn dat er met ingang van 25 mei
een nieuwe privacywetgeving komt, namelijk de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De AVG.
Uiteraard willen wij als Stichting Vierdaagse
Goirle kritisch en fatsoenlijk omgaan met de
privacy van onze deelnemers en met de
contactgegevens van onze contactpersonen
van school en van onze vrijwilligers.
De gegevens die wij aangereikt krijgen door
jullie, worden elk jaar opgenomen in onze
administratie.

Onze administratie wordt enkel gebruikt voor de
Wandelavondvierdaagse. En wij verstrekken ook geen
gegevens aan derden.
Dat we gegevens registreren is enkel om ervoor te kunnen
zorgen dat we bij een eventuele calamiteit of belangrijke
mededeling, kunnen communiceren met de mensen die het
direct betreft en dat de informatie de juiste personen bereikt.
Meer is het niet.
Dat is dan ook de reden dat wij elk jaar dringend vragen om het contactformulier in te vullen en te
retourneren zodat wij beschikken over relevante informatie en
hierop onze administratie kunnen aanpassen. Wij gaan ervan uit dat
jullie geen probleem hebben, dat wij
de gegevens van jullie registreren voor
onze administratie die jaarlijks gebruikt
wordt voor de Wandelavondvierdaagse.
En anders horen wij dat graag.
Dit jaar loopt onze fotograaf ook weer rond om wat mooie plaatjes
te schieten onderweg, zodat we naderhand nog kunnen nagenieten “gelukkig hebben we de foto’s nog…..”
De foto’s komen in onze fotoalbum op de website en we maken op Facebook een fotoalbum aan. Hier kan je
de foto’s dan bekijken en nogmaals de sfeer proeven van de gezellige, sportieve wandelevenement.
Uiteraard willen wij hier ook rekening houden met de privacy van onze deelnemers en verwijderen wij foto’s
direct als hierom gevraagd wordt.
Nog vragen over de AVG en hoe wij hiermee omgaan?
Mail ons gerust op info@vierdaagsegoirle.nl.

Wandelavondvierdaagse 2019
Maandag 3 juni 2019
tot en met
Donderdag 6 juni 2019

