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Notulen Fietstochten All The Way EFI 
 

Datum: 22/12/2022   Tijd: 20:29   Locatie: Hazerswoude Dorp 

 
 

Bijeenkomst met bestuur 
 
Aanwezig: Loek Verkleij, Hans van Schendel, Roel Hoogeboom en Pieter Heemskerk 
 
Afwezig: - 
 

Ierland 20238 en Slovenië 2023 
Ierland ligt alweer even achter ons. Een prachtige tocht! Het streefbedrag van € 40.000 is gehaald 
wat de totale donatiesom naar ruim 2 ton heeft getild. Een bizar bedrag. 
In 2023 stappen we weer op de fiets. We gaan in Slovenie bijna 600 km fietsen en rond de 6000 km 
klimmen ( en dalen  ) We beginnen overigens in Kroatie ( Zagreb). Logistiek komt dat wat beter uit. 
We fietsen als nel de grens naar Slovenie over. Het beloofd weer een mooie tocht te worden. 1 
januari gaat de traditionele mail eruit en kan de inschrijving van start. 
 
 
Datum. 
13-17 september. 
13 sept: deelnemers vliegen heen: 
14 september: fietsdag 1 
15 september: fietsdag 2 
16 september: fietsdag 3 
17 september: vliegen terug. 
 
Begeleiding zal met 3 bussen heen en weer rijden. 2 bussen catering en weer 1 bus voor 
calamiteiten/fietsenmaker. 
 
Kosten: 
Deelneming op €975 gesteld. Ierland kwamen we net niet uit. Ook rekening houden met de inflatie 
danken we met € 975 pp weer een mooi avontuur te kunnen organiseren. Organisatie en begeleiding 
betalen 50% van dit bedrag. Even besproken om te los te laten, maar als je ziet hoeveel tijd en 
energie de begeleiding erin steekt zijn we als organisatie vooral erg dankbaar. 
Roel had nog het idee om wellicht wat minder tickets te kopen ivm afmeldingen. Zonde geld als de 
stoelen leeg blijven. 
 
Vervoer/transport: 
Deelnemers en deel begeleiding gaat vliegen. Zoals eerder vermeld rijden er 3 bedrijfsbussen heen en 
weer met bagage, cateringspullen, onderdelen etc etc. Fietsen op een grote aanhanger gaat prima, 
maar die 2 aanhangers zij  ook een blok aan je been, het is een logistieke puzzel en de staat was niet 
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goed ( dit loopt nog ) De huurkosten zijn ook redelijk hoog. We gaankijken voor Slovenie informeren 
of de fietsen, zoals we “vroeger” ook deden met een vrachtwagen heen en weer kunnen. Nog kort 
besproken om zelf 2 aanhanger te laten maken en deze te gaan verhuren, maar dan wijken we teveel 
af van waar we ons als stichting voor inzetten. 
 
Deelnemers: 
Max 50 man op de fiets ( incl bestuur All The Way EFI). Met daarbij 10 man voor begeleiding en 
catering.  
De vaste groep voor de begeleiding en catering  gaat weer mee, maar we zullen ook om ons heen 
kijken of we het team wat kunnen verjongen. Jongens als Laurens Bok zouden mooi in dit team 
passen. Pieter gaat Jan Bier polsen of hij het ziet zitten om na jaren van afwezigheid weer eens wat te 
doen voor ons. Betreft deelnemers bepaald het bestuur uiteindelijk wie wel en niet mee kunnen. Dit 
vooral op basis van eerdere deelnames. 
 
Materialen: 
Partytent was al kapot bij vertrek. Was gesponsord, dus klagen we niet. We kijken als bestuur naar 
een andere oplossing. De aggregaat zal volgend jaar weer gesponsord worden. Koelwagen denken we 
niet nodig te hebben. Dit ging in Ierland prima zonder koelwagen. Eten en drinken was gesponsord 
door Dirk vd Broek. Heel dankbaar hiervoor. Volgend jaar proberen we hier toch iets meer de regie 
op te houden betreft merkkeuzes en aantallen. 
 
Terugbetalingsregeling: 
Mocht een deelnemer onverhoopt toch op het laatst niet mee kunnen? 
Deze regeling staat niet zwart op wit beschreven. Dit willen we ook niet. We houden dit op gevoel 
onder controle. 
 
 Verkennen: 
Verkennen loont. Dit jaar gaan we in het voorjaar de route weer verkennen en voorbereiden. 
 
Hotel/eten: 
 
In eerste instantie proberen we dit via Heineken Europe te doen. Uit ervaring sluit dit erg goed aan bij 
onze wensen. Dat wil zeggen en goede prijs kwaliteit verhouding en snelle service. 
 
Diverse: 
Het beleidsplan wordt nog aan gewerkt. Hans zal zich de komende tijd meer in de website gaan 
verdiepen, we willen het sponsortraject verder digitaliseren. Dit zal veel werk uit handennemen.  
De jaarrekening plaatsen we eerdaags ook op de site 
 

    
    
 
 
 

   

    
 


