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Beste Tibet vrienden,
We hebben afgelopen kwartaal onze jaarvergadering gehad, hierin hebben we een aantal
besluiten genomen over onze toekomstige weg. In deze nieuwsbrief zullen we u ook hier iets meer
over vertellen.

Inschrijving Nijmeegse
Vierdaagse 2020.
De inschrijving voor de 104de Nijmeegse
Vierdaagse gaat bijna weer van start, deze
wordt gehouden van 21 t/m 24 juli. Wij zullen
hier natuurlijk ook weer aanwezig zijn.
Als u mee wilt doen aan de Vierdaagse dient u
zich hiervoor aan te melden, de complete
inschrijfprocedure wordt in de loop van deze
maand gepubliceerd op de site van de
Vierdaagse.
De inschrijfperiode zal lopen van begin februari
tot de 2de helft van maart.

Jaarvergadering.
Op zondag 10 november heeft onze
jaarvergadering weer plaats gevonden. Deze
vergadering begon met het goedkeuren van het
“Jaarverslag 2018-2019” welke op onze website
terug te vinden is. Vervolgens zijn er
verschillende onderwerpen aan bod gekomen
waaronder het organiseren van een extra
vergadering ter voorbereiding van de
Vierdaagse rond eind maart/begin april.
Een aantal belangrijke besluiten die genomen
zijn zullen verder in de nieuwbrief aangekaart
en toegelicht worden.

Stichting worden.
Afgelopen jaar hebben we de nodige
voorbereidingen getroffen om een officiële
stichting te kunnen worden. Tijdens onze
jaarvergadering is dit afgerond en is besloten
dat we dit gaan realiseren.
In de week na onze vergadering is contact
opgenomen met de notaris en vervolgens is het
gelukt om binnen 2,5 week een officiële
stichting te worden. In de loop van januari
hopen wij ook een bankrekening te kunnen
realiseren.

Doneren.
In de afgelopen jaren was het enkel mogelijk
om geld te doneren via de pagina van “De
Vierdaagse Sponsorloop”.
Nu zijn we vorig jaar begonnen met het
opzetten van een PayPal-account om ook via
deze wijze doneren mogelijk te maken. Tevens
zijn we kort voor de Vierdaagse begonnen met
een test voor een eigen centrale
sponsorpagina, met hierop verwijzingen na alle
manieren van doneren.
Nadat deze test van vorig jaar binnen Walk for
Tibet goed ontvangen is, is besloten om dit uit
te gaan bereiden. In de aanloop van de
volgende Vierdaagse zullen alle lopers een
persoonlijke sponsorpagina krijgen bij Walk for
Tibet met hierop de linken naar alle
donatiemogelijkheden.

Stichting Walk for Tibet:
Postadres: Hazeleger 57, 5431 HL Cuijk
Email: info@walkfortibet.nl
Website: www.walkfortibet.nl

