
 

 

Aanmeldingsformulier Grupetto clubweekend  

Winterberg 19 - 21 mei: aanmelden uiterlijk t/m woensdag 3 april 2017! 

Naam : ____________________________________________  
Telefoon : _________________________ 
Groep race : A / B / C / D     (omcirkelen, i.v.m. plannen indeling groepen en het maken van routes). 
Ik neem de racefiets mee   : JA / NEE 
Ik neem de ATB mee   : JA / NEE 
 
Waarschuwen in geval van calamiteiten: _________________________Tel : __________________ 
 
Vervoer: 
Ook dit jaar willen we weer proberen het weekend zo goed mogelijk te benutten en zo veel mogelijk te fietsen 
maar begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Hiervoor zouden we jullie willen vragen om een van de 
onderstaande opties aan te kruisen (vervoer op eigen gelegenheid op een ander tijdstip is natuurlijk altijd 
mogelijk). 
 
[  ] Vrijdagmorgen 08:00 vertrek, aankomst rond 12:00, zodat er in de middag nog gefietst kan worden. 
[  ] Vrijdagmiddag ……………..  vertrek, aankomst late middag of begin van de avond (gewenst tijdstip invullen). 
[  ] Anders : ______________________________________ 
 
Beschik je over eigen vervoer  : JA / NEE 
 
Kun je andere personen meenemen : JA / NEE     Hoeveel personen kun je meenemen : _______ 
Heb je al met andere personen afgesproken samen te rijden: JA / NEE     (bij JA de volgende vraag invullen a.u.b.). 
Met wie rijd je samen: _______________________________________________________ 
Hoeveel fietsen kun je meenemen : _______ 
 
Kosten: per eenmalige machtiging 
€ 137,25 per persoon voor 2 nachten inclusief ontbijt en diner in een 3- of 6 persoons appartement  
Lunch en overige versnaperingen   : voor eigen rekening. 
Reiskosten   : onderling per auto regelen. 
 
      Hierbij machtig ik FTC Grupetto Meppel e.o. voor het eenmalig afschrijven van € 137,25 ten behoeve van het 
clubweekend 2017.  
Bankrekening nummer (IBAN) ……………………………………………………. 
 
Handtekening  ………………………….…………………………………………………  
 
Extra’s: 
Zijn er speciale wensen (dieet en/of allergieën bijvoorbeeld) waar we rekening mee moeten houden? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Dit formulier bij voorkeur mailen aan: info@grupettomeppel.nl 

mailto:info@grupettomeppel.nl

