De betaling van de deelnameprijs gebeurt via een minimumdonatie van 50 euro per persoon, of meer.
Dankzij het fiscaal attest geniet u van 45% belastingvermindering

SAMEN 12 UREN FIETSEN T.V.V. RA LIGA VZW
Top event op het Circuit Zolder op zaterdag 25 september 2021.
Fiets mee in deze recreatieve, 12 uur durende aflossingsproef.
Deelname van verschillende teams bestaande uit maximum 6 renners.
Het team met de meest afgelegde ronden is de winnaar.
Info en inschrijven www.raliga.be - info@raliga.be

ALS EEN SIMPELE KNOOP EEN KWELLING WORDT
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ziekte die vooral de gewrichten aantast
en een grillig verloop kent. Zowat 1% van de bevolking krijgt er in zijn/haar leven
mee te maken. Deze vorm van artritis komt voor bij jong en oud.
Onze patiëntenvereniging is een effectieve hulplijn voor RA-patiënten.
Onze vereniging verstrekt informatie via de website, ons ledenportaal LidWeb,
facebook, Instagram, e-nieuwsbrief en een gedrukt ledenblad RAAM.
We organiseren infomomenten, workshops en lotgenotencontacten.
RA Liga verbindt mensen met RA en brengt hun noden onder de aandacht van
zorgverleners, werkgevers en beleid. Samen maken we RA bespreekbaar.

Om onze leden de ondersteuning te kunnen blijven geven die zij verdienen,
organiseren wij een 12 uren fietsen op het circuit van Zolder op zaterdag
25 september 2021.

Leven met RA is bewegen met RA
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De wedstrijden worden verreden op zaterdag van 10u00 tot 22u00.
De ploegverantwoordelijke kan de documenten afhalen op zaterdagmorgen
van 7u30 tot 8u30.
Vanaf 8u00 tot 9u30 is het circuit toegankelijk om te trainen.
Zaterdagmorgen om 8u30 is er een verplichte briefing (met controle) voor
alle ploegleiders.
Na de briefing halen de teamleiders de transponders af op het secretariaat.
Ze steken daarvoor 50€ in een open enveloppe. Dit geld dient als waarborg
voor de transponder en wordt na de wedstrijd direct teruggegeven bij afgifte
van de transponderbus.
Om 9u50 starten we allemaal tegelijk achter de safety-car om dan om 10u00
te beginnen met de vliegende start.
Je kan rijden in 6 verschillende categorieën : solo, solo women, duo, quatro,
sextet, women only.
Afvlaggen doen we zaterdagavond om 22u00.
Podium vindt plaats onmiddellijk na het afvlaggen van de wedstrijd.
Wegens corona-maatregelen kan er niet overnacht worden op Circuit Zolder
en zullen er nog enkele aanpassingen zijn aan het reglement (langere
wisselzone om de social distancing te vrijwaren, max snelheid in de pitlane,
overal mondmaskerplicht behalve tijdens de wedstrijd,…).

Volledige reglement is te lezen op de website:

Reglement | Welkom op de website van de Endurance Cycling Series!!
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DEELNAMEPRIJS
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Solo (1 fietser): 25€ (incl. 6% BTW)
Duo (2 fietsers): 40€ (incl. 6% BTW)
Quatro (3 tot 4 fietsers): 80€ (incl. 6% BTW)
Sextet (5 tot 6 fietsers): 135€ (incl. 6% BTW)
Women (5 tot 6 fietsers): 135€ (incl. 6% BTW)
Corporate ploegen: catering, pitbox, en massage inbegrepen.
Deelname met 1 ploeg (4 personen) -> ≥ 600€/ploeg (exclusief 6 %BTW
Deelname met 1 ploeg (6 personen) -> ≥ 750€/ploeg(exclusief 6 % BTW
https://www.endurancecyclingseries.be/corporate/

Bovenvermelde deelnameprijs is het inschrijvingsgeld dat de RA Liga moet
doorstorten aan de organisator van dit evenement. Onze sponsors nemen echter
het inschrijvingsgeld voor hun rekening, waarvoor onze oprechte dank.
In de plaats hiervoor engageert iedere deelnemer zich, met uitzondering van de
corporate ploegen, om een gift van minimum 50€/persoon te storten met
vermelding van "naam, gift 12 uur fietsen" en je ontvangt hiervoor een fiscaal
attest. Dankzij het fiscaal attest geniet je van minstens 45%
belastingvermindering.
Elke deelnemer dient hiervoor individueel te betalen met vermelding van "naam,
voornaam, gift 12 uur fietsen" via onze website of met overschrijving,
rekeningnummer IBAN: BE98 7340 2251 2493 – BIC: KREDBEBB.
Wens je ook gebruik te maken van de catering die door de organisator van het
circuit wordt aangeboden, dan betaal je per deelnemer 50€ extra.
De corporate ploegen engageren zich dan weer om minstens de deelnameprijs te
verdubbelen. Natuurlijk mag het ook hier een beetje meer zijn. Wens je als
corporate ploeg een factuur, gelieve dit ons te laten weten.
Storten kan op rekeningnummer IBAN: BE98 7340 2251 2493 – BIC: KREDBEBB.
De prijzen zijn per endurance wedstrijd berekend.
Reumatoïde Artritis Liga vzw - RA Liga vzw - Krombaak 10 - 2200 Herentals – BE 0897 146 268 – RPR Antwerpen
afdeling Turnhout - IBAN: BE98 7340 2251 2493 – BIC: KREDBEBB – www.raliga.be – info@raliga.be

Inschrijven kan tot 21 juli 2021.
Enkel degenen die inschrijven voor 21 juli komen in aanmerking voor het
fietsshirt!
Dankzij onze erehoofdsponsor kunnen we aan de eerste 70 inschrijvingen een fiets
shirt van Bioracer aanbieden.
De deelnemers geven hun maat door bij inschrijving. De bestelling wordt pas
gedaan na storting van de bijdrage.
De shirts worden 's morgens op de dag van het event ter plaatse uitgedeeld aan de
ploegleiders.

Onze welgemeende dank aan onze erehoofdsponsor Sanofi Genzyme en aan al
onze andere sponsors om dit event mee met ons mogelijk te maken.
NV Orthopedie Martens, Bioracer, BASF, BP

Veel fietsplezier
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SPONSORS CORPORATE
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Deelname met 1 ploeg (4 personen) -> ≥ 1200€/ploeg, exclusief 21% BTW
Deelname met 1 ploeg (6 personen) -> ≥ 1500€/ploeg, exclusief 21% BTW
Eredeelname met 1 ploeg + sponsoring T-shirts -> ≥ 5000€/ploeg, exclusief
21% BTW
Ondersteuning bij inschrijving van 1 ploeg RA liga vzw -> ≥ 750€/ploeg,
exclusief 21% BTW
Ondersteuning kan ook via inschrijvingsgeld van een aantal deelnemers
Natuurlijk is het mogelijk om met meerdere ploegen deel te nemen
(bedrag x aantal ploegen).

Wat bieden wij aan:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vermelding in het ledenblad.
Vermelding website RA Liga.
Private pitbox, zelf in te richten naar believen.
Catering tijdens die dag (beperkt tot 2 personen extra/corporate).
Massage voor de deelnemers.
Voor de eresponsor(s) -> extra vermelding op de fietsshirt en een volledige
A4 pagina in het ledenblad RAAM.
De ondersteuning bij het inschrijvingsgeld van zowel een RA ploeg als van
aantal deelnemers en/of de sponsoring van fietsshirts wordt vermeld in onze
communicatie hieromtrent.
De sponsorondersteuning kan worden gestort: IBAN: BE98 7340 2251 2493.
Meer info: www.raliga.be info@raliga.be , GSM: 0475 96 62 31.

Onze welgemeende dank voor jullie betrokkenheid en steun
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