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Beste ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’,  
 
 
Op 31 januari jl. hebben we een bijeenkomst gehad van de ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’. Het 
bestuur was daar ook bij uitgenodigd. 
 
Er is creatief nagedacht over de huidige status en de toekomst van de ‘Vrienden van de Tour de 
Lasalle’. Uitgangspunten uit het verleden werden opnieuw bekeken en er zijn nieuwe voorstellen 
besproken: 

 2019 is een jubileumjaar: het is de 65e keer dat de Tour de Lasalle wordt verreden 

 Het voorstel om een trui te sponsoren namens de ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’ voor de 
strijdlustigste renner is met instemming begroet. Met het bestuur zal worden afgesproken om 
een en ander vorm te geven. Ideeën  hierover zijn welkom, het 1e voorstel is al binnen:  

een zwarte trui met het logo van de ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’ 

 De hoogte van de bijdrage om ‘Vriend’ te worden is uitgebreid besproken. De conclusie was 
dat er 2 soorten bijdragen komen: 

o Het jaarlijkse lidmaatschap van € 30,00 met als privileges: 
 2 consumptiebonnen op de diverse momenten van de Tour de Lasalle (Open 

avond (voorheen presentatieavond), iedere dag van de wedstrijd) 
 Toegang tot de VIP-tent tijdens het criterium bij de start/finish (met hapjes en 

drankjes) 
 Een voucher voor de nasi hap tijdens de officiële prijsuitreiking 
 Toegang tot de vergaderingen van de ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’ 

o Een jaarlijkse vrijwillige donatie van minimaal € 10,00 als ondersteuning voor de 
‘Vrienden van de Tour de Lasalle’. Deze donatie moet gezien worden als een bijdrage 
van een persoon (of een bedrijf) die de ‘vrienden’ een warm hart toedraagt maar daar 
geen privileges voor krijgt. 

 Het moment van de jaarvergadering met een nasimaaltijd bij Ben de Jong wordt zeer 
gewaardeerd 

 
 
In de loop van maart 2019 zal dit via de L.O.S. / Den Helder Actueel naar buiten worden gebracht. 
 
 
Namens de ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’, 
Vok Buur, 
Ron van Dongen en 
Geja Spigt. 
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