Brief aan de scholen en/of groepen:
Beste leiding van de (speciale) basisonderwijs instellingen,
De Avondvierdaagse 2018 zal worden gehouden van maandag 11 tot en met donderdag 14 juni.
Start en finish is de wielerbaan HRTC gelegen aan de Holenweg 14-D, 1624 PB, Hoorn, naast het zwembad
De Waterhoorn.
Stichting Evenement Stad Hoorn biedt dit jaar ook weer ondersteuning met verkeersregelaars, welke zo
veel mogelijk op drukste straten of wegen komen te staan.
Zij zorgen dat alle kinderen op deze bewuste straten of wegen veilig kunnen oversteken.
Op het parkeerterrein zal verkeerregelaars of verkeerbegeleiders aanwezig zijn. Volg hun aanwijzingen
onverwijld op, aanwijzingen van Verkeersregelaars gaan ALTIJD boven verkeersregels.
De inschrijfprijzen worden ook dit jaar niet verhoogt, en blijven, voor de Voor- inschrijving € 4,00 en bij
na- inschrijving (vanaf vrijdag 1 juni) € 5,00. Leden van erkende wandelsportvereniging of KWBN genieten
€ 1,00 korting op het inschrijfgeld, mits het lidnummer in de mail van het betreffende kind incl. naam kind
en school vermeld is.
Omdat wij steeds meer betalende krachten (bijvoorbeeld verkeersregelaars, drukkerijen, etc.) in moeten
huren is het voor ons niet meer kostendekkend om de inschrijfprijzen te handhaven op € 4,00 en € 5,00.
Daarom heeft het bestuur besloten om de inschrijfprijzen per 2019 met € 0,50 te verhogen.
Vanaf heden kan men weer het A4D18.XLSX bestand downloaden, Versie2018.2
Dit Office Excel-bestand geheel invullen, dus niet knippen en plakken vanuit een ander bestand anders
werken de formules niet meer.
Omdat er altijd kinderen zijn die op laatste moment ingeschreven willen worden, omdat een vriendje of
vriendinnetje die ook mee doet, stuur het Excelbestand zo laat mogelijk op naar avd.hoorn@udi-sos.nl
maar in ieder geval wel voor zondag 3 juni 2018.
De betaling van het inschrijfgeld ook uiterlijk op of voor zondag 3 juni op onze rekening staan.
NL74 RABO 0307 7537 27 t.n.v. penningmeester UDI-SOS o.v.v. A4D18 + verkorte naam van de school
Informatie over Avondvierdaagse is te vinden: www.udi-sos.nl
Als uw school het inschrijfgeld voldaan heeft, krijgt u de kaartcode om vanaf onze website de routekaartjes 2018 te bekijken en/of te printen.
Op vragen van een aantal scholen of wij de starts anders konden plannen i.v.m. te veel drukte op verschillende punten, heeft het bestuur van de Avondvierdaagse Hoorn besloten om de 10 Km tussen 17:30 –
17:50 uur, en de 5 Km vanaf 18:00 – 18:30 uur te laten starten zoveel mogelijk in gelijke groepen met
tussen pozen van 10 minuten.
Er zullen organisatoren bij het uitgangshek staan die daarop toe zien, en daar krijgt u tevens de beschreven routes.
De fietsen moeten zoveel achter op het veld tegen de stalen leuning geplaatst worden, opdat de veiligheid
van kinderen gewaarborgd blijft.

Zorg dat het inschrijfgeld op of voor zondag 3 juni op onze rekening staat. Is het inschrijfgeld niet voldaan,
dan krijgt u uiteraard geen kaartcode.
Tevens verzoek ik u de begeleiders van de groepen kinderen te vragen om alle verpakkingsmaterialen
weer mee naar huis te nemen, zodat het niet op straat achterblijft.
De promotiematerialen zoals posters A4D etc. worden z.s.m. per post verstuurd. Heeft u posters te kort,
stuur dan een mailtje naar onderstaand adres met de vraag hoeveel u te kort komt.
Tevens treedt dit jaar de verscherpte Privacywetgeving in werking op 25 mei.
Ook hebben wij een Deelnemersreglement aan toegevoegd.
Beide documenten zijn te downloaden en/of te bekijken op onze website.
Mvg.
Het bestuur van wsv. U.D.I.-S.O.S. en plaatselijke commissie Avondvierdaagse te Hoorn,
www.udi-sos.nl.
avd.hoorn@udi-sos.nl

