Concept planning give & live 2021 / 2022
Datum

Wat

Waar

12 maart

Spinning Wintermarathon
• Dagdeel
• 12 teams
• 12 fietsen
• 100 euro per team
• Robert geeft les
• Catering

Noord Groningen

Maart

Fietsen

Albert / Erik

03 april

VAM Berg
• Toertocht
• Beklimmen VAM
berg zo vaak als
jezelf wil
Transit Fietsen
• Deze activiteit
wordt niet vanuit
give & live
georganiseerd
Medische test
• Beatrixoord
• nieuwe deelnemers
• Tweede test indien
nodig

Optioneel afhankelijk
van het weer
Vertrek vanaf de
wielerclub
Hoogeveen

Zeeland
Neeltje Jans

Transfit
Kees Jan organiseert

Beatrixoord
Dilgweg 5
9751 Haren

Rutger
Andrea

09 april

2 april

14 mei

Utrechtse Heuvelrug
9.30 tot 10 uur
verzamelen koffie thee
10 tot 11 uur
• Gendx wat doen
ze?
• Deelnemers
Transplantoux
stellen zicht voor
11 tot 12.30 uur
• Fietsen in groepen
eerste ronde
(niemand fietst
alleen)
12.30 tot 13 uur
Eenvoudige lunch
(vooral ontmoeten)

Doel
•

Ventoux
betaalbaar
houden voor
alle
deelnemers

Overige
opmerkingen
Frank Wind
(organisatie)
Robert Zuidema
Erik Wijtsma
Start 11 uur
Einde 16 uur

Geke Boogaard en
Koos Bramer
organiseren

Selecte groep wordt
uitgenodigd
GenDX
Yalelaan 48
3584 CM Utrecht

GenDX organiseert
Henk en Stefan

13 tot 15 uur
• Een tweede en
derde ronde fietsen
21 mei

29 mei

Klimtestdag
Route ongeveer
500 tot 1000
hoogtemeters in
Duitsland
Herbestal BE
Optie i.p.v. 21 mei

06 juni
•
•

11 juni

18 juni

Donormonument
• Fietsen naar
donormonument
Naarden
• TransplantEREN
dag Naarden
Welkom · Stichting
Nationaal Donormonument
Nijverdals mooiste
•

25 juni

11 stedentocht
200 km
Vertrek Bolsward
rond 5 uur

Rondes van 20 km

Beklimming Mont Ventoux

Tackelenburg DE

Rutger / Erik

Hotel Aachen

Albert / Erik

Bolsward

Albert organiseert
Beperkt kaarten niet
voor iedereen
geschikt
i.v.m. afstand en
tempo
Erik

Start Harderwijk of
Amersfoort we
fietsen naar Naarden
naar het donor
monument

Nijverdal / Holten
Start vanaf de Zweef
Koersendijk 25
7443PP Nijverdal
of dag camping
Holten
Vervoer
IJsseltoers
Vertrekpunt
Groningen en Zwolle
Vertrek woensdag 22
juni om 5.30 uur
vanuit Zwolle.
Terug zondag 26 juni
rond 21.00 uur

Anouk, Ronnie en
Remi

Opmerkingen
•

Heb je de informatieavond van 2021 gemist alles staat op de site giveandlive.nl

•

We doen minder toertochten maar gaan meer als groep fietsen, dus rondjes zodat
ontmoeten meer centraal staat maar ook iedereen zijn energie kwijt kan.

•

Toertocht in België wordt mogelijk op 29 mei nog ingepland. Met sponsering NTS is dit gratis
met overnachting in Aachen.

•

Fietskleding bestellen via de webshop op de site. De laatste bestelling gaat in januari 2022 uit
zodat in maart de kleding geleverd wordt.

•

Je moet om de twee jaar opnieuw lid worden, ook als je niet meegaat naar de Mont Ventoux,
je tekent dan ook voor het reglement. Het reglement is volstrekt helder, wij hanteren altijd
de menselijke maat maar het dragen van ons roze shirt en bijpassende broek heeft een
verplichtend karakter omdat we daarmee het meeste aandacht trekken voor orgaandonatie.

•

We verwachten dat je 80% aanwezig bent en daar waar dat echt niet lukt aantoonbaar fit
bent en blijft. Bij de klimtestdag verwachten we 100% aanwezigheid.

•

Wil je extra fietsen, dat kan spreek gerust onderling af. De planning van Sport en
Transplantatie is deels met ons programma afgestemd en kan je verkrijgen via Olf.

