
Organiseer een wandeling in één van de provinciën 

 

Gegevens contactpersoon 

Naam  
Email   
Telefoon nr.   
Adres  
Woonplaats  
Geboortedatum  
Kerkelijke gemeente  
 

Vul het volgende formulier met info over jouw wandeling in en stuur dit naar ons toe: 

Wandeling Provincie  

Lengte wandeling  

Datum en tijd  

Startplaats  

Route  

Routebeschrijving  

Programma  

Contactpersoon  

Toelichting  

We plaatsen jouw wandeling op de website en mensen kunnen hierop inschrijven. 

 

Wil je een wandeling in jouw provincie organiseren, denk dan aan de volgende zaken. 

1. Je zorgt voor een eventuele vergunning voor de wandeling (in sommige gemeentes is een 

vergunning nodig vooral als je door bebouwde kom gaat wandelen). 

2. Wij gaan ervan uit dat je zelf de veiligheid van je wandelaars bovenaan stelt inclusief eventuele 

ondersteuning bij overgangspunten en aanwezigheid van een BHV-er tijdens de wandeling. 

3. Wij adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande wandelroutes. Voor het lopen van 

zulke routes zijn bij ons weten geen vergunningen nodig. 

4. Sponsoractie.org kan zelf geen financiële bijdragen leveren aan de uitvoering van de actie. Eventuele 

gemaakte kosten dienen na afloop van de actie ingehouden te worden op de opbrengst. 

5. Je krijgt een eigen bladzijde op de website. Via die pagina kunnen mensen doneren. 

6. Op je eigen pagina kun je ook een blog bijhouden van voortgang. Je krijgt toegang tot de site om zelf 

aanvullingen te schrijven. 

7. Contante bedragen kunnen ingeboekt worden via de stichting. Hiervoor moet je ons een kopie van 

de ingevulde sponsorformulieren toesturen. Het contante bedrag kun via bankovermaking op de 

rekening van zendingsreizen.nl zetten. Dit bedrag moet overeen komen met wat er op de 

sponsorformulieren aan contant totaal staat vermeld.  

8. Gemaakte kosten kunnen van het contante bedrag worden ingehouden. Hiervan graag bonnen als 

bewijs bijvoegen. 

9. Het totaal ingezamelde bedrag willen wij graag uiterlijk 15 mei van je weten zodat wij de actie eind 

mei 2017 kunnen afronden en de totale opbrengst kunnen publiceren. 

10. We streven om de wandelactie eind april af te ronden. Je kunt je wandeling plannen tussen 1 maart 

en 30 april. 

11. We ontvangen na afloop graag een impressie van de wandeling en een paar foto’s van de wandeling. 

12. Je kunt zelf overwegen om aan de wandeling een lunch of gezamenlijke maaltijd te koppelen. 

 

Print dit formulier en stuur het ons toe of vul het in het email het naar ons: 

rafael.hageman5.10@gmail.com 

 

We hopen dat de actie veel mensen op de been zal brengen om te wandelen voor bomen aanplant in Israël. 

mailto:rafael.hageman5.10@gmail.com

