Heeft u zich al ingeschreven voor de Vissenloop op 19 mei 2019? Fijne dagen en een gezond 2019!

De laatste bladeren van de herfst zijn weggeveegd en de kerstballen zijn in de bomen
gehangen. Ondertussen zijn de Vissenloop-voorbereidingen alweer in volle gang. Maar eerst
wensen wij u, onze wandelaars, sponsors en vrijwilligers

fijne dagen en een gezond 2019!

Inmiddels zijn onze posters en leaflets in bewerking bij de
drukker en de eerste vergadering is gehouden. Na het succes
van voorgaande edities van de Vissenloop hebben wij er weer
zin in en u kunt sinds 1 december inschrijven voor onze vijfde
Vissenloop IJmuiden op 19 mei 2019. Al velen gingen u voor en
de eerste loten zijn al verkocht.

Schrijf nu in!

Het wordt ons 1e lustrum en dus rekenen wij op weer meer deelnemers. U kunt ons daarbij
helpen! Laat het weten aan uw familie, vrienden en collega's. Neem ze mee en maak er een
prachtige dag van met elkaar. Wandelen geeft ons gezonde energie en bovendien zijn wij door
uw deelname een grote sponsor voor KWF Kankerbestrijding.

Blijf op de hoogte!
Volg de Vissenloop via de Social Media-kanalen en blijf op de hoogte van de
te winnen prijzen in de loterij en spoor volgers en vrienden aan mee te
wandelen op 19 mei!

De nieuwe privacywetgeving AVG / GDPR
Sinds 25 mei 2018 is de privacywetgeving AVG / GDPR van kracht.
Deze wet stelt dat het u duidelijk moet zijn waarom wij persoonlijke
gegevens van u bewaren. De organisatie van de Vissenloop bewaart uw
emailadres om u regelmatig van het laatste nieuws te voorzien omtrent het
evenement en daarmee samenhangende zaken zoals de loterij. Wilt u onze
nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan op de link
'Uitschrijven' onderaan dit bericht. Mocht u later toch weer de nieuwsbrief willen ontvangen, dan
kunt u zich weer inschrijven via het formulier op de
website.

