Secretariaat: N. Boer
Hoofdweg 170
9628 CT Siddeburen
Tel.: 088 88 55 011
E-mail: info@fraeylemakoetsentocht.nl

De “Stichting Fraeylema koetsentocht Slochteren” organiseert

4 september 2021
de 25e “Fraeylema koetsentocht” te Slochteren
voor authentiek gerij en/of replica’s naar oud model. Ook andere aanspanningen zijn van harte
welkom, zoals oogstwagens, boerengerij, bakkerswagens enz. enz.
Dit bieden wij U:
- U betaalt geen inschrijfgeld
- Er wordt u een lunch en een (feestelijke) nazit aangeboden
- Iedere deelnemer ontvangt een leuke herinnering
- Dit evenement wordt georganiseerd met toestemming van en in samenwerking met de NVTG
- Er is geen jurering maar alle aanspanningen worden wel beoordeeld op o.a. veiligheid.
In verband met ons 25-jarig jubileum, hebben wij nog wat verrassingen in petto!
Daar krijgt u te zijner tijd nog bericht over. Het belooft een mooi feest te worden!
Dit zijn de ingrediënten voor een leuke, gezellige en spannende koetsentocht.
De organisatie kan heel wat regelen, behalve het weer.
Aansprakelijkheid: De organisatie verwacht van de deelnemers, dat zij minimaal WA verzekerd
zijn. Voor, tijdens en na afloop van het evenement, kan de organisatie geen
verantwoordelijkheid nemen voor diefstal, verlies of schade van en aan goederen.
Privacy: In verband met de privacywetgeving moeten wij u vragen of u bezwaar heeft voor het
plaatsen van uw naam op de deelnemerslijst en voor het maken van foto’s.
Covid-19: Uiteraard treffen wij alle maatregelen die nodig zijn ter voorkoming van besmetting
met Corona. Van de deelnemers, gasten, vrijwilligers en bezoekers verwachten we dat zij zich
houden aan de richtlijnen. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het
niet naleven van de richtlijnen zoals gesteld in de bijlage.

Uw deelname en aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Klik hier voor Uw aanmeldingen via onze website
Hebt u geen internet? Dan kunt u het ingevulde formulier sturen naar:
Fraeylema Koetsentocht t.a.v. Nelly Boer Hoofdweg 170 9628 CT Siddeburen Tel.088 88 55 011
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IBAN NL37 RABO 0134 5288 83 t.n.v. Stichting Fraeylema Koetsentocht Slochteren
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Corona richtlijnen
Op stopplaatsen worden door
de organisatie de nodige
maatregelen getroffen.
Voor zowel deelnemers, gasten,
vrijwilligers en bezoekers geldt:

KvK Groningen 01130155
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