Datum: december 2015
Onderwerp: Avond4daagse 2016
Geachte mevrouw/heer,
Dit is de eerste brief voor de Avond4daagse 2016. Op dit moment zijn wij volop bezig met de voorbereidingen die
getroffen moeten worden waaronder het informeren van de deelnemers van voorgaande jaren.
In 2016 vindt de Avond4daagse plaats van maandag 6 t/m vrijdag 10 juni.
Voorinschrijven kan vanaf 1 januari tot en met 30 april 2016.
De exacte opgave kunt u dan later doen op de nog aan te geven data. Deze data worden bekend gemaakt in een
2e brief, die rond april 2016 zal verschijnen.
Voorinschrijvingen door middel van betaling aan:
Penningmeester Zwolse Wandel Verenigingen
Greuns 6, 8032 MN ZWOLLE
ING Bank nummer: NL15 INGB 0001 0289 20
o.v.v. voorinschrijving Avond4daagse plus de naam van de school of vereniging enz.
Het bedrag van de voorinschrijving is € 50,00.
Net als het voorgaande jaar zal het vertrek plaatsvinden vanaf verschillende locaties. Deze startlocaties worden
toegewezen aan de hand van de postcode. Het slot van de Avond4daagse is gezamenlijk op vrijdagavond. De
groepen, die zich na 30 april 2016 aanmelden, komen achter de opstelling, die wij dit jaar hanteren.
Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk via een brief of op onze website www.zwolle-wandel.nl.
Hierbij doen wij u ook de data van onze andere wandeltochten in 2016 toekomen:
13 en 14 februari
Blauwvingerwandeltocht
- Zwolle
23 en 24 april
Bos- en Weidetocht
- Dalfsen
27 op 28 mei
Kennedymars
- Zwolle
24 t/m 27 augustus
Swol Wandel4daagse
- Zwolle
10 en 11 september
Bos- en Heidetocht
- Hattem
5 en 6 november
Peperbustocht
- Zwolle
Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij namens het bestuur van de
‘Zwolse Wandel Verenigingen’,

met vriendelijke sportgroeten,
Secretariaat Avond4daagse
Karin Post, Corry Overink en Bianca Hasselt
P.S. Als u geen post meer wenst te ontvangen van de Avond4daagse, wilt u dan deze brief retour afzender doen.
Mocht de post verkeerd geadresseerd zijn, wilt u dan het juiste adres doorgeven. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Opgericht 23 april 1958
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