Stichting Tour de Lasalle
Geachte wielerliefhebber,
‘‘De Tour de Lasalle gaat op zoek naar vrienden’.
Met dit krantenartikel in het Noord Hollands Dagblad is op 11 april 2015 de werving van start
gegaan tijdens de evenementen uitmarkt in de Stadshal van Schouwburg de Kampanje.
De Tour de Lasalle (TDL) kent een rijke historie. Velen dragen de Tour een warm hart toe mede
omdat zij er van dichtbij betrokken waren.
Hoe is het idee geboren?
e
Tijdens de 50 editie van de TDL zijn er oud-renners benaderd om het jubileum mee te vieren en
werd er voor hen een aparte wedstrijd georganiseerd. Wellicht heb je daar zelf ook nog aan
meegedaan. Het was een ware reünie waarbij vele herinneringen met elkaar werden gedeeld.
Omdat het zo’n enorm succes was en iedereen enthousiast om elkaar weer na zo’n lange tijd te
zien, dacht Vok Buur ‘daar moeten we ooit eens wat mee doen’.
Hoe staan we er voor?
Het is nu 2016. Na een aanloopjaar van 2015 zitten we nu al op een groeiend ledenaantal van 30
personen.
Wie kan zich als vriend aanmelden?
In principe kan iedereen zich aanmelden. In eerste instantie willen we de oud-renners waarvan de
adressen bekend zijn gaan benaderen om als vriend lid te worden van de TDL.
Wat betekent dit lidmaatschap?
Bij het lidmaatschap zijn inbegrepen de uitgangspunten die ook vermeld staan op deze site van de
Tour de Lasalle.
Hoe word je vriend van de Tour de Lasalle?
Door middel van het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en minimaal €30,00 over te
maken naar genoemd bankrekeningnummer. Je kunt het ondertekende formulier per email of per
post versturen.
We hopen dat je het initiatief omarmt en vriend van de Tour de Lasalle wilt worden. Alleen zo zal
het een nog mooier spektakel worden en door de bijdrage van vele ‘vrienden’ weten we zeker dat
de Tour de Lasalle zal blijven bestaan.
Heb je ondanks deze uitleg nog vragen?
Mail naar Geja Spigt (gj.spitel@quicknet.nl) of Vok Buur (vokbuur@ziggo.nl).
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