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Notulen 
Fietstochten All The Wy EFI 

 
Datum: 4/7/2021 Tijd: 17:00 Locatie: Cafe de Hoek 

 

Aanwezig: Pieter Heemskerk, Roel Hogeboom, Hans van Schendel, Loek Verkleij  
Afwezig: -  
Voorzitter: Pieter Heemskerk  
Notulist: Loek Verkleij  
  
Datum volgende vergadering: 17 september voorafgaande de BBQ voor medewerkers.   

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering 
4 Evaluatie Rondje Utrecht 
5 Fiets tocht PT 16-9-2021 
6 Website 
7 
8 
9 

Fietstocht 2022 
Sponsoring ALS 
BBQ voor vrijwilligers 
 

- Rondvraag 
- Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter  opent de vergadering. Bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De organisatie heeft 
nog even stil gestaan bij een medewerken van All The Way EFI: Dhr. ( Eus) Beukeboom. Op 17-6-2021 
is helaas  veel te vroeg van ons heen gegaan. We gaan Eus missen. Een vrijwilliger en horecaman in 
hart en nieren. 

2 Notulen vergadering d.d. vul hier de datum van de vorige vergadering in 

Agendapunt Wie Opmerking 
   
   
   

3 Ingekomen stukken  

NVT   
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4  Evaluatie Rondje provincie Utrecht. 

Zeer goed verlopen evenement. Bijna alle deelnemers goed getraind. Weinig problemen onderweg. De 
catering als vanouds een geoliede machine. Besloten feestje na afloop was gezellig. Goed corona proof 
ingericht en iedereen hield zich goed aan de regels. Leuke bijkomstighed was het bezoek van mensen van het 
AVL.  
 

5  16-9-2021 fietsrit Portugal (PT). 

Fietsen van Porto naar Cascais. 2 dagen fietsen. Rond de 330 km . ipv Trondheim-Oslo 
Trondheim Oslo tickets gebruiken door met 30 man / vrouw in Portugal te gaan fietsen. 
 
 
07-10 vertrek naar Porto. 
 
08-10 starten 
 
Porto-Figuera da Foz 
 
120km 
 
09-10 
 
Figuera da Foz-Cascais (Scheveningen van Portugal) 
 
200km 
 
10-10 
 
Cascais-Lissabon met de trein. Een mooie City trip en in de avond weer naar huis. 
 

 Max 45 personen zonder sponsordoel dit keer.  
 Route werkt Hans verder uit.  
 Hans de Boer heeft aangegeven om mee te willen als begeleiding. Wellicht ook een optie om de 

camper van Liberton te vragen. Deze staat al in PT.  
 Vervoer fietsen en grote tas bagage door vd Salm Boskoop. 

6 Website 

Een niet nader te noemen softwareontwikkelaar in de groen branche heeft aangegeven te willen sponsoren. 
Het idee van Pieter was om geen geld te vragen, maar vragen of ze de website opnieuw willen maken en 
onderhouden met wellicht een mogelijkheid om zelf content te plaatsen. Ook zijn er ideeën om het sponsoren 
eenvoudiger en toegankelijker te maken. Ook het sponsoren van bedrijven meer digitaliseren. Hier gaan nu 
veel werk inzitten. Het rondsturen van een “betaalverzoek” via de whatsapp was een groot succes. 
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Dit bedrijf neemt contact op met Hans v Schendel. 

7  Fietstocht 2022 

De stichting lijkt een voorliefde te hebben voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De tochten naar Inverness 
en Dublin zijn de tochten die het meeste blijven hangen en waar nog veel over gepraat wordt. 
In 2022 willen we niet NAAR maar IN Ierland gaan fietsen. Het eerste idee is van Galway naar Cork met een 
afstand van rond de 500 km in 3 volle dagen op de fiets. Woe avond heen. Zondag ochtend terug. 

8 Sponsoring ALS 

Stichting All The Way EFI heeft maar 1 doel; fietsen voor AVL/KWF ism met de Ronald Moerings 
Foundation. Dit jaar is het event na afloop van het rondje Utrecht grotendeels gesponsord door ART 
DECOR uit Reeuwijk. Een mooie sponsoring van een bedrijf dat vanwege de Corona pandemie grote 
klappen heeft gekregen. De eigenaresse zet zich in voor een andere ziekte. ALS. Als tegenprestatie 
doneert All The Way EFI € 1.500,- aan https://www.tourduals.nl/team/hope-against-als-2/doneren 
 

9  BBQ voor vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zijn we helemaal nergens en kunnen we nooit zoveel geld bij elkaar fietsen als we 
nu doen! Dit beseffen wij ons maar al te goed. Om iets terug te doen willen we Vrijdag 3 september 
alle vrijwilligers van de stichting uitnodigen voor een gezellige BBQ.  Locatie nog nader te bepalen 

- Rondvraag 

NVT 
 

 

- Sluiting 

De voorzitter  sluit de vergadering 
    
    
    
    

 


