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Notulen
Voorbereiding Hazerswoude - Inverness
Datum: 21-aug 2018

Tijd: 19:30

Locatie: Rotterdam

Aanwezig: Roel Hoogenboom,
Pieter Heemskerk, Hans van
Schendel.
Afwezig:Voorzitter: Pieter Heemskerk
Notulist: Loek Verkleij

Agenda
1. Vorig overleg/notulen:
Loek aantekeningen mee nemen (als je die hebt) en allemaal nog even je lijstje
af werken.
2. Terug reis:
Vrachtwagen spullen
Tickets Inverness
Tickets trein Glasgow
Tickets Glasgow-Amsterdam
3. Aanmaken WhatsApp groep:
Vrijdag voor vertrek?
Aangeven wat er mee gaat en wat ze zelf moeten regelen
∂
Avond en dag tas?
∂
Eten evt. drinken
4. Begeleider:
Nog 1 man bij Jan in de auto nodig.
5. De Boot: Loek update
6. Kamer indeling:Actie Pieter
7. Eerste stop 100km???:
Denk zelf een korte tussen stop bij the last pup in England (70km?)?
Pissen, ff wat drinken, banaan, krentenbol na 10 min solo door.
8. Edinburg:
9. Pitlochry:
10. Inverness:
11. Financieel:
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Ontbijt zelf een vinger in de pap?
Avond eten, pup om de hoek
Dag 2 weg fietsen, tijd?
Op of aanmerkingen?
Dag 3 weg fietsen op tijd!
Wat bij aankomst, kikkers in de kruiwagen houden.
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Toelichten Roel, waar nodig info delen aanvullen huidige status
sponsoring
12. Actiepunten:
w.v.t.t.k.

1. Opening;

Vorig overleg/notulen:

De voorzitter opent de vergadering. Pieter bedankt iedereen voor hun komst. Vorige notule
doorgelopen. Punten zijn afgehandeld of staan vandaag weer op de agenda

2.

Terugreis
Terug reis:
-Vrachtwagen spullen: Zoveel mogelijk mee is de vrachtauto! Grote tas plus fiets.
-Tickets Inverness; iedeen is ingeboekt
-Tickets trein Glasgow; nakijken. Trein is niet goedkoop! Misschien toch een bus huren?
-Tickets Glasgow-Amsterdam; EasyJet is geregeld. Alles en iedereen is geboekt

3.

Aanmaken WhatsApp groep voor vertrek
Vrijdag voor vertrek een App groep aanmaken. Zeker niet eerder. We informeren nu via de
verzendlijst. Werkt ook erg goed.
Via de app groep communiceren wat er van de mensen verwacht wordt wat betreft eigen eten
en drinken, avond en dag tas etc etc

4.

Begeleider
Alles is rond. Alleen is 1 man naast Jan Bier nog wenselijk. Waarschijnlijk Jan Wesselingh

5.

Update vlieg terugreis
Niet iedereen kan via Inverness naar huis. Een deel moet via een andere luchthaven.
Waarschijnlijk via Glasgow. We moeten dan met de trein of met een touringcar. Ivm drukte in
Inverness met Marathon en golftoernooi is het druk in de stad. Fietsen gaan zaterdagmiddag in
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de vrachtauto en komen maandag aan bij vd Post in Hazerswoude

6.

Kamer indeling
Pieter maakt de kamerindelingen definiet voor hotels en overtocht.

7.

Eerste stop
De eerste stop staat gepland na 100 km. Dat is na een flinke klim. Besloten is om na 70km (bij
de last pup in England) een korte stop in te plannen waarna ieder voor zich omhoog mag/kan
fietsen. Bovenop is er een langere stop.

8.

Edingburgh
Ontbijt is
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9.

Pitlochry
Alles geregeld. Wel op tijd wegfietsen!! 6:30?

10.

Inverness
Aankomst: Speciaal tintje? Aankomst bij kasteel met een whisky? Fietsen en tas inladen in
vrachtauto en naar het hotel!! Via de app afspreken in Redcliffe Hotel.

11.

Finacieel
Korte beraming gemaakt. Met het inschrijgeld zitten we goed. De penningmeester wil graag voor de
volgende keer wel wat extra geld achterhouden op de rekening voor de terugkerende uitgaven. We
maken een sponsorflyer voor facebook en voor de mailing.

12.

WVTTK.
Stukje Rijnwoude Koerier: Diane Baak ? ⇓ Aktie Pieter
Signing voor achterop de achterste auto ⇓ Aktie Pieter via Bunnik
Koelwagen ⇓ Vraagt Loek bij opvragen kenteken en afmetingen
Extra meenemen ⇓ Extra handdoek (hostel)
Indeling peloton:
Ed Stof ⇓ Jan en Jan ⇓ PELOTON ⇓ Leo en Lucas ⇓ Kees en Michael
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