
E-Mailbericht Zaak 456932
--------------------------------------------------------------------------------

Van:   Sjoerd.van.Stokkum@sportserviceveenendaal.nl (Sjoerd van Stokkum)
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Onderwerp: Doe mee aan het NK Raadsleden!🚴 op 20-02-2023 om 19:09:49

Beste Griffie,

Na het succes van vorig jaar, organiseren we in Veenendaal ook dit jaar weer het 
NK Raadsleden. Het NK is op vrijdagmiddag 19 mei na de finish van de 
vrouwenprofwedstrijd Veenendaal-Veenendaal. We hebben naast het NK de profkoers 
Veenendaal-Veenendaal en leuke activiteiten in het centrum. Willen jullie 
onderstaande uitnodiging verspreiden onder (schaduw)raadsleden en 
commissieleden? Alvast bedankt!

Heb je vragen? 

Stel gerust.

Met vriendelijke groet,

 

Sjoerd van Stokkum

Manager Bedrijfsbureau

Sportservice Veenendaal

 

 

 

 

Op vrijdag 19 mei   
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DOE MEE AAN HET NK WIELRENNEN VOOR RAADSLEDEN OP VRIJDAG 19 MEI



Kom jij net als Joop Zoetemelk, Dylan Groenewegen of Annemiek van Vleuten als 
eerste over de streep? Het Nederlands Kampioenschap Raadsleden wordt een open 
Wedstrijd die niet onder de vlag van de van de KNWU Valt. Het is een criterium 
van 40 kilometer over een parcours van twee kilometer. De wedstrijd is voor 
zowel mannen als vrouwen. De start en finish zijn op de finishstreep van 
profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal.

DAG EN TIJD
Vrijdag 19 mei, 17.30 uur na de finish van de vrouwenkoers

PROGRAMMA

* Vanaf 14.30 uur ontvangst met een kop koffie 
* Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn aanwezig
* Samen kijken we de vrouwenkoers vanuit de VIP-tent
* 17.00 uur samen kijken we de finish en de prijsuitreiking van de 
vrouwenkoers
* 17.30 uur na de prijsuitreiking kunnen deelnemers warmfietsen voor het NK 
Raadsleden, 18.00 klinkt het startschot.
* Na afloop ontvang is er een prijsuitreiking en ontvang je een goodiebag 
met Veenendaal-Veenendaalbidon
* Een medaille na deelname
* Gezellig buffet na afloop
* Deelname kost slechts € 7,50
* Maak er een dagje uit van! De hele dag activiteiten in Winkelstad 
Veenendaal voor het hele gezin!

RANDVOORWAARDEN

* Eigen wielrenfiets met goede remmen
* Harde schaalhelm
* Eigen risico
* Je bent (Schaduw)Raadslid 

PARCOURS

Het parcours 
<https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/20445/489990/ed39878070f7ddcfdd795fa4/
4925>  is 2 kilometer lang en passeert de finish van de vrouwenkoers. Je fietst 
20 rondes. 

AANMELDEN
Wil je aanmelden? Klik dan hier. 
<https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/20445/489990/52aa0d8324646a5045721fef/
4926>  Aanmelden kan tot en met vrijdag 13 mei.

VRAGEN
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: evenementen@sportserviceveenendaal.nl 
<mailto:evenementen@sportserviceveenendaal.nl> 

AANMELDEN 
<https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/20445/489990/3de27c67dee1714649fdba48/
4928>  

Wielerronde Veenendaal-Veenendaal

Nog maar 3 maanden te gaan tot Veenendaal-Veenendaal 2023. Houd 19 en 20 mei 
vrij in jouw agenda, want die dagen staat Veenendaal in het teken van wielrennen 
met op vrijdag 19 mei de vrouwenkoers, gevolgd door de mannenkoers op zaterdag 
20 mei. Beide dagen worden omlijst met side-events, afwachtingswedstrijden voor 



de jeugd, het NK Raadsleden en activiteiten in het centrum van Veenendaal. En 
dat alles mede mogelijk gemaakt door onze partners, sponsoren en vrijwilligers!

VEENENDAAL-VEENENDAAL // MEER DAN EEN WEDSTRIJD

  

Promo Veenendaal-Veenendaal
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https://www.youtube.com/watch?v=w4OWY7m28OI

  

Meer dan een wedstrijd met side-events

 
<https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/20445/489990/cac90dce418940815c22739a/
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https://www.youtube.com/watch?v=-HB_ZDccX84
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op met de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Een 
beschikking of contractuele verplichting wordt uitsluitend per brief verzonden 
en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. 
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