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OLDTIMER TREKKER TOERTOCHT 2018

Dorpsvereniging Polsbroek organiseert een toertocht voor Oldtimer trekkers. Met plezier, want
de opkomst is ieder jaar erg groot! We hebben voor u weer een mooie route uitgezet door “ons”
gebied De Lopikerwaard met uitstapjes daarbuiten. Deelnemers ontvangen daarnaast koffie
(vooraf) en tussen de middag een lekkere lunch.
De tocht is op zaterdag 5 mei 2018. Graag tijdig inschrijven via onderstaand formulier!
Deelnamekosten zijn gelijk aan vorig jaar: € 12,50 per volwassene en € 5,00 voor kinderen
onder de 12 jaar. Betaling graag op de dag van deelname bij uw melding van uw aanwezigheid.
Heeft u er ook weer zo’n zin in?
SCHRIJFT U DAN VANDAAG NOG IN EN VRAAG ANDEREN DAT OOK TE DOEN!

Voorzitter: Gerrit Jan Verstoep, Dorp 35. 3415 PB Polsbroek
Secretaris; Lonneke Louis. Dorp 72, 3415 PH Polsbroek
Penningmeester: Marleen Zijderlaan, Zuidzijdseweg 98a, 3415 RA Polsbroek

Ik wil meerijden met de Oldtimer trekker toertocht.

Naam
: ……………………………………………..………
Adres
: ………………………………………………………
PC/Plaats
: ………………………………………………………
Tel.mob
: …………………………………………………..…
Email (gewenst):…………………………………………………..
Merk trekker : ………………………………………………
Bouwjaar
: …………………..…………………
Aantal personen: ..……volwassen …….. onder de 12 jaar
Trekker 2:
Naam chauffeur………………………………
Merk: ………………………………………………
Bouwjaar: ………………………………………
Aantal personen: ..……volwassen …….. onder de 12 jaar
Trekker 3:
Naam chauffeur……………………….…….
Merk: ……………………………………………..
Bouwjaar: ………………………………………
Aantal personen: ..……volwassen …….. onder de 12 jaar
U kunt dit formulier mailen of inleveren/opsturen naar:
Dorpsvereniging Polsbroek, p.a. Peter Jan de Jong, Noordzijdseweg 99a,
3415 RA Polsbroek telefoon 06- 53896973 of liever nog per email:

dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com

Kvk nummer Dorpsvereniging Polsbroek: 40481085 ; Rabo nr. NL75 RABO 0337.128.413
Email: dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com

Voorzitter: Gerrit Jan Verstoep, Dorp 35. 3415 PB Polsbroek
Secretaris; Lonneke Louis. Dorp 72, 3415 PH Polsbroek
Penningmeester: Marleen Zijderlaan, Zuidzijdseweg 98a, 3415 RA Polsbroek

ALGEMENE REGELS TOERTOCHT
(de kleine lettertjes….)

1.

Deelname aan deze toertocht doet u als zelfstandig weggebruiker en is volledig voor eigen risico.
Dorpsvereniging Polsbroek onthoudt zich van elke vorm van aansprakelijkheid.

2.

Deelname door jonge bestuurders vanaf 16 jaar en alleen na overleg trekker rijbewijs!

3.

Als door een deelnemer, gedurende het evenement, een gevaarlijke situatie ontstaat, is de organisatie
bevoegd hem/haar van deelname uit te sluiten.

4.

Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn. Verzekeringsbewijs op verzoek tonen. Verontreinigingen als
gevolg van olielekkages en schades in welke vorm dan ook vallen onder eigen verantwoording van de
eigenaar van het voertuig. Zorgt u bijvoorbeeld voor een oud stuk tapijt onder uw trekker!

5.

Passagiers mogen alleen op een degelijke en veilige zitting vervoerd worden. Op eventuele aanhangers
mogen alleen echte cq veilige zitplaatsen aanwezig zijn

6.

Het bouwjaar van uw trekker ligt vόόr 1975 en uw trekker is in originele staat.

7.

Er geldt voor deze toertocht een inschrijfgeld van € 12,50 per persoon en € 5,00 voor kinderen tot 12
jaar. U ontvangt koffie/thee met koek vooraf en onze uitgebreide lunch. Bij terugkomst is er een (kleine)
borrel (voor eigen rekening). Betalen bij inschrijven op de dag zelf.

8.

Bij (extreem) slechte weersomstandigheden zal deze toertocht worden afgelast. Mocht dit aan de orde
zijn, zullen wij ons uiterste best doen dit op een andere dag te plannen.

9.

Na uw aanmelding gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk deelneemt. Mocht u alsnog om welke
reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn, gaarne dit z.s.m. aan de organisatie door te geven.

10.

Verzamelen: Zaterdag 5 mei 2018 om ca 9.15 uur. Start- en terugkomst: Zuidzijdseweg 100A Polsbroek.
Vertrek toertocht om ca. 10.00 uur, verwachte terugkomst rond 15:30 uur.

Hoofdsponsor:

Deze dag wordt ook mede mogelijk gemaakt door deze sponsors:
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