
dinsdag 31 augustus 2010

Beste Commando Vriend,

Alvorens u aan te melden verzoeken wij u dit reglement goed door te lezen.

HUTSHOUDELIJK REGLEMENT l" HEUVELRUG WANDELTOCHT (2010)

l. Doelstelling
De Commando Wandel Stichting, kortweg COWS genaamd, organiseert de l" Heuvelrug
wandeltocht.

2.Inschrijving
Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret. De
inschrijving is schriftelijk of per E-mail. Wij vragen u hiervoor de volgende gegevens te vermelden:
Naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, registratienummer, lichting
waannee men de groene baret heeft gehaald. Indien mogelijk ook opgave van E-mai1-adres,
telefoonnummer, faxnummer, dafum uitreiking groene baret, compagnie en peloton.
lnschrijving schriftelijk te richten aan COWS, tav E. Torenbos, Wouwseweg 5 4703 BK
Roosendaal. Inschrijving per e-mail: fam.torenbos@hetnet.nl
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld (zie punt 3 Kosten en punt 11

tenue). Als u zich heeft aangemeld en U komt niet opdagen, moet U wel betalen voor de gemaakte
kosten en reserveringen. De door COWS gemaakte kosten worden in mindering gebracht op het eventueel
terug te storten inschrijfgeld.

3. Kosten
Het inschrijfgeld per persoon is: € 8,50 inclusief lunch en medaille
Het inschrijfgeld dient men vóór 1 oktober as. te voldoen. Overschrijving naar ons rekeningnrmtmer
90 43 30133 tnv SWOC te Ammerzoden o.v.v. 1" Heuvelrugtocht. Inschrijvingen of betalingen na
sluitingsdatum worden met euro 2,50 verhoogd.
(Betalingen vanuit België; IBAN nummer: NL3OSNSB 0904330133 en het swiftadres: SNSBNL2A.)

4. Datum
De Heuvelrug wandeltocht wordt gehouden op wijdag 29 oktober 2010.

5. Start
Elke deelnemer moet zich melden tussen 08.00 en 08.15 uur bij
Dorpshuis "De twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Tel. 0343-442706

6. Logistiek
De aßtand bedraagt circa 35 km. Halverwege wordt u een lunch in de vorm van een warme hap
aangeboden bij het Korps Mariniers in de Braam van Houckgeestkazerne te Doorn. Om te



voorkomen dat deze koud zal worden opgediend, moeten we beslist uiterlijk om 8.30 uur
vertrekken.

7. Publicatie
U hebt geenbezwaar tegen publicatie van u\¡/ naam enlof foto.

8. Aansprakelijkheid
COWS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen enlof
ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkheden.

9. Bekendheid met huishoudelijk reglement
Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn met de inhoud van het huishoudelijk
reglement van COWS betreffende de Heuvelrug wandeltocht. De deelnemer verklaart dit reglement
zonder enige reserve te aanvaarden.

10. Beslissing COWS bestuur
In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de COWS.

I l.Tenue
Het tenue is een groen T-shirt met klein goudkleurig commando-embleem als opdruk, een

lange zrrarte broek en een rode of groene baret. De groene polo is te koop bij de start voor euro 12

met reclame op de achterzijde of zonder reclame euro 17,50. U kunt het juiste bedrag ook
overmaken en dan wordt de polo zonder meerkosten bij u thuis bezorgd. Een lange zwarte broek
dient men zelf te regelen. Extra accessoires zoals rugzak heuptas e.d. zijn wel toegestaan, mits deze
in niet te felle kleuren zijn! Denkt u aan de uniformiteit, indien u niet over het juiste tenue beschikt
is deelname helaas niet mogelijk. V.B. een korte zwarte of roze broek of een (donker) blauwe broek
is helaas niet toegestaan! Voor onze Belgische vrienden is een afivijkend tenue toegestaan en wel;
Belgisch camo, mil.kledij met rode of groene baret.

I 2. Sluitingsdatum inschrijving
Gelieve uw inschrijving voor deelname en betaling te regelen voor 1 oktober 2010, dit i.v.m. de
organisatie.

13. Weigering
Het COWS-bestuur is gerechtigd een inschrijvingzonder opgaaf van redenen te weigeren.

14. Herinnering
Deelnemers die de afstand met succes hebben afgelegd ontvangen hiervoor een medaille.

Met vriendelijke commandogroeten,
Jan Middelkoop - vz Eduard Torenbos - vice-vz Albert v. Heijningen - secretaris/penningmeester


