
 

 
Aangesloten bij de landelijke C.O.V.S. 

 
 

Beste sportvriend(in), 
 
Op zaterdag 1 juli 2017 vindt voor de eerste maal de Rabobank Sponsorfietstocht plaats. 
Met deze gezellige fietstocht kunnen we geld verdienen voor onze verenigingskas. Steun 
onze vereniging en fiets ook mee! Daarnaast bleek uit de gehouden enquête dat er onder 
onze leden behoefte bestaat aan het organiseren van fietstochten. Dit is uw kans. 
 
De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Gouwestreek, die het lokale 
verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in beweging zetten 
en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen. 
 
Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank €5,00 (voor de 
route van 15 km), € 10,00 (voor de route van 30 km) of € 20,00 (voor de route van 60 km) in 
onze clubkas. Van dat geld kunnen we leuke dingen doen voor onze leden. Bovendien is het 
een gezellige en sportieve dag. Meefietsen = geld verdienen! 
 
Het is mogelijk om op drie verschillende locaties te starten met uw fietstocht. U ontvangt de 
routebeschrijving op de dag zelf bij het startpunt. Er kan worden gestart tussen 10:00 en 
12:00 en u ontvangt een stempelkaart die u vóór 16:00 uur moet inleveren bij het startpunt, 
anders is uw deelname niet geldig. Geef voor u begint met fietsen a.u.b. duidelijk aan 
dat u voor Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken fietst! 
 

 Tennisvereniging GLTC Ad Astra 
Groen van Prinsterersingel 50 
2805 TE Gouda 

 
 Hockeyclub Waddinxveen 

Sniepweg 13-C 
2742 AR Waddinxveen 

 
 KV IJsselvogels 

Sportlaan 9 
2841 EB Moordrecht 

 
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kunt u daarbij helpen? In 
de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: 
familieleden, vrienden en vriendinnen, buren etc. Iedereen die namens onze vereniging 
deelneemt, levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het is dus niet nodig dat 
de deelnemer lid is van onze scheidsrechtersvereniging! 
 
Graag vernemen wij van u of u mee wilt fietsen, met hoeveel personen en hoeveel kilometer 
u wilt fietsen. U kunt zich aanmelden door op de volgende link te klikken:  
https://covsgouda.banster.nl/evenementen 
 

https://covsgouda.banster.nl/evenementen


 
 

Aangesloten bij de landelijke C.O.V.S. 
 
 
U dient zich op te geven vóór 1 juni 2017. Ook kunt u zich opgeven bij onze ad interim 
secretaris Willy Klomp via tel.: 06-52626493 of per e-mail: secretaris@covsgouda.nl  
 
Wij hopen dat u zich opgeeft, want hoe meer deelnemers namens onze vereniging, hoe meer 
geld in onze kas en hoe meer activiteiten we kunnen (blijven) organiseren. Daarnaast is de 
fietstocht goed voor uw gezondheid en conditie. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op https://events.rabobank.com/SFT2017/ 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De ontspanningscommissie  
Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken 
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