Afspraken Vierdaagse met
Walk for Tibet
Het bestuur van Walk for Tibet is te bereiken via: info@walkfortibet.nl
De bestuursleden:
Lars Volmeijer
lars.volmeijer@walkfortibet.nl
Eric Volmeijer
eric.volmeijer@walkfortibet.nl
Wij hebben de Vierdaagse regelementen
gedeeltelijk verwerkt in onze eigen regels.
Zorg er wel voor dat je het Vierdaagse
regelement zelf ook hebt doorgenomen,
deze regels komen ten aller tijden eerst.
Walk for Tibet doet niet aan politiek.
Het is dus onder geen enkele
omstandigheid toegestaan om op enige
wijze dan ook uiting te geven aan politiek,
fysiek, mondeling of andere wijze.
Tevens is het niet toegestaan om onder
Walk for Tibet vlag betrokken te zijn bij
politiek gerelateerde
evenementen/organisaties.
Hierop wordt streng gehandhaafd, bij
overtreding worden er maatregelen
getroffen door het bestuur van Walk for
Tibet.
We hebben een eigen Walk for Tibet Tshirt. Dit T-shirt is bedoeld voor Walk for
Tibet activiteiten en het is niet toegestaan
om deze in privétijd te dragen bij politiek
gerelateerde evenementen e.d.
Het is ook niet toegestaan om andere
buttons e.d. aan het T-shirt toe te voegen.
Bij twijfel neem contact op met het bestuur
van Walk for Tibet.

Op de maandag voor de Vierdaagse komen
we met zijn allen samen in Nijmegen.
De bijeenkomst is bedoeld voor:
- De kosten te betalen.
- Informatie e.d. uitgeven.
- Uitleg over de 4 dagen.
- Groepsfoto.

Deelname aan Walk for Tibet kost € 15,dit is niet optioneel de overige opties in de
prijslijst zijn wel optioneel.
De deelnamekosten zijn noodzakelijk om
onze werkzaamheden te realiseren.
Walk for Tibet is een familie.
Waarbij wij respectvol en beleefd met
elkaar en met andere en hun bezittingen
omgaan.
Er wordt verwacht dat je ten allen tijden
beleefd blijft, ook als derden zich negatief
uiten.
Leugen, bedrog, e.d. worden niet
getolereerd.
Dit is in overeenstemming met de
Tibetaanse gedachtegoed.
Met de Vierdaagse hebben we een
groepsapp waarmee we elkaar op de
hoogte houden. Hierin wordt informatie
gedeeld en kan iedereen vragen of ideeën
doorgeven. Je kan ook altijd voor
persoonlijke dingen Lars Volmeijer
persoonlijk benaderen.
Tijdens de Vierdaagse is contact altijd
lastiger, daarom is er één contactpunt:
Lars Volmeijer (voor nummer zie app)
Als je door omstandigheden niet in staat
bent om te starten of te finishen neem dan
contact op met Lars Volmeijer.

Tijdens de Vierdaagse zal er elke dag een
verzorgingspost op de route staan. De
verzorging dient elke dag om 07:00 op
locatie te zijn.
- Dinsdag – Bemmel
- Woensdag – Wijchen
- Donderdag – Groesbeek
- Vrijdag – Malden/Nijmegen
Zodra de post klaar staat wordt hiervan een
foto gedeeld in de groepsapp. De
verzorging vertrekt zodra de laatste lopers
weg zijn en/of als de weg wordt vrijgegeven
(na de bezemwagen)
Tijdens de Vierdaagse maakt iedereen wel
foto’s. En natuurlijk kan niet iedereen alles
zien.
Daarom hebben we een extra service. We
vragen om de foto’s of via app of via andere
wijze voor 15 augustus door te sturen naar
Lars Volmeijer. Deze zullen dan verzameld
en gesorteerd worden en eind augustus zal
er dan een link gestuurd worden zodat
iedereen alle foto’s kan zien.
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Op vrijdag hebben we een gezamenlijke
intocht, hierbij zullen ook supporters
aanwezig (kunnen) zijn. De intocht is niet
verplicht maar wordt wel zeer op prijs
gesteld. We zullen vanuit de
Verzorgingspost om 15:45 vertrekken. Er is
dan ondanks korte onderbrekingen nog
genoeg tijd om gezamenlijk binnen te
komen.

