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HOOFDSPONSOR

Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,
Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van de Ven2cops-proloog 2018 met als doel jullie op de
hoogte te houden van alles rondom de proloog. In de eerste nieuwsbrief hebben wij jullie al
medegedeeld dat de proloog verreden zal worden op: zaterdag 16 juni 2018.
Een volgende datum die jullie in de agenda kunnen zetten is de inschrijvingsdatum:
vanaf dinsdag 2 januari 2018 is de inschrijving voor de proloog geopend! Jullie kunnen je
inschrijven via de website www.ven2cops-proloog.nl. De inschrijving is definitief zodra de
betaling van het inschrijfgeld à € 85 op rekening NL55INGB0003970695 t.n.v. M.L. Schram o.v.v.
proloog + naam is ontvangen. Hiervoor krijgen jullie weer een mooi wielertenue, drie
consumptiebonnen en last but not least een onvergetelijk mooie fietsdag!

CO-SPONSOREN

Het doel van de proloog is elk jaar weer zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen voor één of
meerdere goede doelen. Dit jaar is er gekozen om twee goede doelen te steunen. Bovenaan de
lijst staat Stichting Ride4kids, een stichting die zich inzet voor kinderen met een aangeboren
energiestofwisselingsziekte. Daarnaast Stichting Support Casper, de stichting van Dr. Casper
van Eijk die zich inzet voor onderzoek naar de genezing van alvleesklierkanker.
In de afgelopen weken hebben we een groot aantal potentiële sponsoren met succes
benaderd. Eerder vertelden we al dat Peinemann B.V zich wederom had gecommitteerd als
hoofdsponsor voor 2018. Daarnaast hebben we ook al een groot aantal co-sponsoren aan ons
weten te binden en wij zijn alle ondernemingen erg dankbaar voor hun bijdrage.
Verder zijn we druk bezig met het opfrissen van onze website en het benaderen van lokale
media voor eventuele redactionele bijdrages om zodoende een breder publicitair draagvlak
voor de proloog te genereren. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie informeren over de
route die wij in de komende weken zullen gaan samenstellen.
Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben voor het organisatieteam, of een melding willen
maken van een bijzondere activiteit, een nieuwe sponsor o.i.d., mail ons dan via
ven2copsproloog@gmail.com.
Vriendelijke groeten en alvast fijne decemberdagen met elkaar!
Namens het organisatieteam,
Jacco de Kluijver
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