AVOND4DAAGSE UTRECHT (noordwest)
Wandelsport Vereniging Jong en Vrolijk organiseert onder auspiciën van
de KWBN (regio west), lid van de NOC*NSF een Avondvierdaagse.

INFORMATIEBLAD 2019
maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei
Afstanden / Inschrijfgelden:
Deelname met herinnering:

Deelname zonder herinnering:

5 km - leeftijd 4 t/m 7 jaar € 5,50
10 km - leeftijd 8 t/m xx jaar € 5,50

Per avond
€ 1,00
Alle 4 de avonden € 3,50

(vanaf 2017 geen 15 km meer)

Avondtocht (ongeacht leeftijd) € 2,25 (incl. vaantje)
➢
➢
➢
➢

Wandelaars die zich niet hebben ingeschreven zijn géén
deelnemers en worden gezien als “zwartlopers”.

Deze bedragen gelden per persoon, zowel voor individuele als voor groepen.
Kortingen op inschrijfgelden i.v.m. lidmaatschap bij een wandelorganisatie is bij ons niet van toepassing.
Om als groep te fungeren dient deze uit minimaal 11 personen te bestaan (incl. leid(st)ers vanaf 18 jaar).
Gelet op de leeftijd mag men wel op een kortere afstand deelnemen, echter niet op een langere.

Medische verzorging:
Deze zal worden verleend door het plaatselijke EHBO afd. Zuilen

Startplaats:
Gebouw Jeugdvereniging Geuzenwijk, Laan van Chartroise 166 te Utrecht.
(sanitair en consumptie is hier aanwezig)

Verzamelplaats voor groepen zijn de grasvelden aan het Kloosterlaan.

Vraag naar de mogelijkheden

Bereikbaarheid:
Te bereiken met buslijn 4 en 5 (richting Zuilen), halte van Hoornekade.
Gelieve de startlocatie aan de Kloosterlaan zo min mogelijk met auto’s te benaderen.

Starttijden:
➢
➢

Avondvierdaagse
Utrecht Noordwest

Individuelen: 18:00 tot 18:30 uur
Groepen:
Op de laatste avond gelden de normale vertrektijden vanaf startlocatie.
5 km. om 18:20 uur
Omstreeks 19:30 uur trachten wij te vertrekken met muziek vanaf de
10 km. om 18:00 uur
gezamenlijke verzamelplaats.

Inlichtingen / adressen:
Scholen, verenigingen en groepen kunnen het beste contact opnemen met onze penningmeester.

Inschrijvingen:
➢
➢
➢
➢

Voorinschrijving : Balderikstraat 139 te Utrecht – donderdag 9 mei 2019 15:00-17:30 uur
1e Startavond : maandag 13 mei 2019 vlak voor vertrek in het startgebouw.
Voor scholen, verenigingen en groepen hanteren wij een voorinschrijving. (datum is per mail verzonden).
Wandelboekjes worden door ons gestempeld en van sticker voorzien.
Deelname aan de Avondvierdaagse is geheel op eigen risico. Onze deelnemersreglement is van toepassing.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade, diefstal, vermissing, ongeval/letsels of dien aard.
(zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud)

Organisatie & Bestuur: Wandelsportvereniging Jong en Vrolijk // Avond4daagse Utrecht (noordwest)
Secretaris
: Dhr. M. van der Zijden
Buizerdlaan
21 6713 CG Ede
Tel. 06-47782672
Penningmeester : Dhr. N. Dokter
St. Maartendreef 124 3564 TD Utrecht Tel. 030 – 2630216 / 06-28553051 *
Voorzitster
: Mw. D. Evers
van Hoornekade 190 3554 AZ Utrecht Tel. 030 – 2431756
E-mail: info@wsv-jong-en-vrolijk.nl Website : www.wsv-jong-en-vrolijk.nl Landelijke Website: www.avond4daagse.nl
Postbank : 5782933 t.n.v Wandelsportvereniging Jong en Vrolijk te Utrecht

*Voor vragen omtrent inschrijvingen e.d. kunt u het beste contact opnemen met onze penningmeester of per mail.

