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Beste fietsvrienden en vriendinnen, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Ven2Cops prolog 2018. Gestoken in een nieuw jasje, 

maar nog altijd met hetzelfde doel; U als voormalig deelnemer op de hoogte brengen van het 

wel en wee rondom de proloog. 

Een klein stapje terug in de tijd : Zater 17 juni 2017.... De mensen van de organisatie van de 

proloog staan deze dag op met een gemengd gevoel. Het is wederom een taaie operatie 

geweest om de Proloog zowel operationeel als financieel dicht te timmeren. De organisatie 

komt neer op een beperkt aantal schouders, en derhalve is er besloten dat de editie 2017 de 

laatste zal zijn. 

Echter..... Een nieuwe hoodsponsor heeft zich gemeld en die raakt voor de start al zo 

enthousiast over de proloog, de organisatie en de goede doelen die worden gesteund, dat er 

direct commitment wordt aangegaan voor de 2018 editie. Gemengede gevoelens natuurlijk, 

maar gelijk mag de organisatie zich verheugen in een aantal enthousiaste lieden die zich 

aanbieden om mee te denken en werken aan de editie 2018, waardoor het organisatie team 

gevormd wordt door de volgende personen : 

Marleen Schram, Rene Borgers, Jessica Boonstoppel, Cees Willem Koorneef, Edwin van Trigt, 

Erik Geene, Frank van der Marel en Jacco de Kluijver. 

De eerste vergadering is reeds geweest en het belangrijkste nieuws : 

WE HEBBEN EEN DATUM : 16 JUNI 2018 

Er zal weer het nodige werk verzet moeten gaan worden, en we hopen dan ook weer te mogen 

rekenen op de inzet van de vele vrijwilligers die al jaar en dag voor ons klaar staan. Mocht u zich 

geroepn voelen om een steentke bij te dragen waaroor we nog breder bekend gaan worden als 

evenement en een nog breder draagvlak kunnen creeeren voor onze sponsoren, neem dan 

gerust contact met ons op. 

Er waait een frisse wind, met een nieuw opgezet plan om nog meer fondsen te werven, social 

media wordt ingericht, en we hopen er met zn allen weer een feestje van te maken in juni, 

waarbij de doelstellingvan Ven2Cops & Ride4Kids natuurlijk voorop blijven staan. 

Mocht u alvast in training gaan, voor je het weet is het tenslotte juni, wordt dan lid van de 

Ven2Cops proloog club op Strava, post je rides via Ven2Copsproloog op Twitter en Instagram, 

Binnenkort updaten we de website en voorzien we de Facebook pagina van een frisse layout en 

maken we de Ven2Cops proloog klaar voor de volgende stap. 

 

Wij houden u op de hoogte !@ 


