
	  
	  
avVN	  Kilometerteller	  2015	  
p/a	  Kruidenhof	  18	  
5632	  MD	  Eindhoven	  
	  
Eindhoven,	  februari	  2016	  
	  
Beste	  deelnemer,	  
	  
Binnenkort	  krijg	  je	  je	  kilometerteller	  retour.	  Het	  boekje	  is	  gecontroleerd	  en	  de	  registratiekaart	  
ingevuld	  (indien	  aanwezig).	  Het	  kan	  zijn	  dat	  er	  verschillen	  opgetreden	  zijn	  d.m.v.	  rekenfouten	  en/of	  
afronding.	  Totalen	  met	  0,1	  t/m	  0,4	  zijn	  naar	  beneden	  afgerond,	  0,5	  en	  hoger	  naar	  boven.	  
Alle	  boekjes	  zijn	  gecontroleerd	  m.b.v.	  een	  rekenmachine.	  
Hebt	  u	  nog	  vragen?	  U	  kunt	  altijd	  contact	  opnemen	  via:	  hstempher@hotmail.com	  
	  
Er	  wordt	  een	  klassement	  opgemaakt	  van	  2015,	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen.	  Daarnaast	  wordt	  het	  
aantal	  de	  bij	  Le	  Champion	  geregistreerde	  kilometers	  ook	  vermeld.	  
Er	  wordt	  ook	  een	  totaallijst	  gemaakt	  van	  de	  kilometers	  die	  in	  het	  verleden	  bij	  Le	  Champion	  zijn	  
geregistreerd,	  de	  zogenaamde	  top-‐300.	  
Het	  klassement	  van	  2015	  wordt	  in	  het	  avVN-‐nieuws	  van	  mei	  2016	  gepubliceerd.	  Wilt	  u	  de	  top-‐300	  in	  
uw	  bezit	  krijgen	  (en	  voor	  niet	  avVN-‐leden	  ook	  het	  klassement	  2015)	  dan	  dient	  u	  €	  2,50	  over	  te	  maken	  
op	  rekeningnummer	  NL	  15	  RABO	  0343000806	  t.n.v.	  penningmeester	  avVN	  o.v.v.	  naam,	  adres	  en	  
klassement	  2015	  en/of	  top	  300.	  
En	  graag	  een	  mailtje	  met	  uw	  naam	  en	  adres	  naar	  hstempher@hotmail.com	  
	  
De	  prijsuitreiking	  van	  de	  winnaars	  vindt	  plaats	  in	  Houten	  op	  12	  maart	  2016,	  voorafgaand	  aan	  de	  
Vlinderloop.	  Prijswinnaars	  krijgen	  een	  aparte	  uitnodiging.	  
We	  willen	  een	  ieder	  verzoeken	  om	  naar	  Houten	  te	  komen	  voor	  de	  uitreiking	  van	  de	  boekjes	  met	  
eventueel	  de	  herinnering.	  U	  kunt	  ook	  mogelijk	  boekjes	  van	  collega-‐lopers	  meenemen	  (dit	  om	  
eventueel	  vermissing	  bij	  Post	  NL	  te	  voorkomen).	  Alle	  boekjes	  zijn	  daar	  aanwezig.	  
	  
Wilt	  u	  in	  2017	  weer	  deelnemen,	  stuur	  dan	  vanaf	  15	  november	  2016	  een	  mail	  naar	  
hstempher@hotmail.com	  en	  maak	  €	  4,50	  over	  aan	  de	  penningmeester	  van	  avVN	  op	  
rekeningnummer	  NL	  15	  RABO	  0343000806	  o.v.v.	  uw	  naam	  en	  adres.	  
Ook	  is	  het	  komend	  jaar	  mogelijk	  een	  geplastificeerde	  uitgave	  te	  bestellen.	  Hebt	  u	  belangstelling	  geef	  
dit	  dan	  aan	  in	  uw	  mail,	  de	  kosten	  zijn	  1	  euro	  extra	  voor	  de	  service	  (	  €	  5,50	  dus).	  
	  
Hebt	  u	  een	  herinnering	  besteld,	  deze	  gaat	  de	  komende	  jaren	  mee,	  u	  ontvangt	  vanaf	  dit	  jaar	  een	  bord	  
met	  daarop	  uw	  naam	  en	  een	  logo.	  Naast	  het	  logo	  kunt	  u	  het	  jaarplaatje	  met	  de	  kilometer-‐aanduiding	  
plakken.	  De	  kosten	  voor	  het	  komende	  jaar	  zullen,	  als	  u	  in	  het	  bezit	  bent	  van	  een	  bord,	  10	  euro	  
bedragen:	  6	  euro	  administratie/registratie	  en	  4	  euro	  voor	  het	  nieuwe	  plaatje	  en	  de	  verzending.	  
	  
Met	  sportieve	  groet	  
	  
Harrie	  Stempher	  
(coördinator	  kilometerteller	  avVN)	  


