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Van het
bestuur

Sponsorgeld
De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan! Dit kan onze vereniging weer extra geld
opleveren!
Na de eerste editie van vorig jaar, ondersteunt Rabobank Uden Veghel het verenigingsleven
in deze regio dit jaar opnieuw via de Rabobank Clubkas Campagne.
Onze vereniging heeft zich dit jaar wederom aangemeld. De sponsoring van de Rabobank
wordt bepaald door het aantal stemmen die wij ontvangen. Belangrijk om te weten is dat
alleen leden van de Rabobank een stem op een vereniging kunnen uitbrengen. Verzoek dan
ook aan iedereen die een rekening bij de Rabobank heeft om zich zsm als lid van de bank
aan te melden. Hoe meer stemmen wij krijgen, hoe hoger uiteindelijk het sponsorbedrag
wordt.
Aanmelden als lid van de Rabobank werkt heel gemakkelijk. Log in op de site van de Rabobank
met je randomreader. Helemaal onder op de site van de Rabobank staan een aantal kolommen.
In de 4de kolom staat onder het kopje Rabobank de sub groep “leden”. Click daar op en click
vervolgens op de knop “lid worden”. Binnen twee dagen ontvang je een bevestiging.
Meld je allen aan. Jullie steun is zeer welkom

Start2 Bike
Onze vereniging is vorig jaar gestart met de start to Cycle. Door vrijwilligers van onze vereniging
worden startende fietsers in 6 weken tijd de basisvaardigheden van het racefietsen (in
groepsverband) bijgebracht . Al twee jaar op een rij is dit succesvol georganiseerd en verlopen.
De NTFU heeft een soortgelijk initiatief, zowel voor de racefiets als de ATB. Zij organiseren dit
onder de naam “Start2Bike”. Onze vereniging heeft zich bij de NTFU aangemeld als
organiserende vereniging voor deze regio voor de eerst komende ATB Start2Bike trainingen Deze
starten op zaterdag 3 oktober. Details over locatie, groepsamenstelling etc volgt.
Promotie en werving wordt ondersteund door de NTFU. Zij maken landelijk reclame, wij lokaal. Wij
hebben reeds bij diverse fietsenzaken in Uden folders op de toonbank liggen en brochures op de
ramen hangen.
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Verzoek aan jullie:
- We hebben al een enkele vrijwilligers voor de zaterdagen in oktober om de trainingen te
verzorgen. We kunnen echter meer vrijwilligers gebruiken. Kan en wil je helpen, meld je
dan aan via info@ttvuden.nl onder vermelding Start2Bike
- Maak zo veel mogelijk bekendheid over de actie bij vrienden en bekenden. Dit is een
unieke kans om het ATB’en bij ons op de kalender te krijgen, hopelijk zo een nieuwe groep
leden aan te trekken en het ATB’en weer een actief onderdeel van ons
verenigingsprogramma te krijgen.
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Voor scherpere afbeeldingen ga naar www.start2bike.nl

Aanleveren
copy

famvandijk@home.nl
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