
Reiskosten Waddenfietstocht
2023

We willen de kosten van de Waddenfietstocht zo laag mogelijk houden. Mede omdat we het
belangrijk vinden dat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk blijft. Dit doen we door ons
per fiets te verplaatsen, door ’s avonds gezamenlijk (plantaardig) te eten, door op
campings/sportvelden en andere basic overnachtingsplekken te slapen, door financiële
ondersteuning te vragen bij derden (sponsoring, crowdfunding) en, zeker niet in de laatste
plaats, door alles als vrijwilligers te organiseren.

We weten op dit moment (begin 2023) nog niet hoeveel financiële ondersteuning we van derden
kunnen regelen/krijgen. Die ondersteuning bepaalt deels welke financiële bijdrage we vragen
aan de deelnemers. Een substantieel deel van die ondersteunende gelden trekken we af van
jouw bijdrage en dat bedrag kun je, na het vaststellen van de eindafrekening, teruggestort
krijgen als je dat wilt.

1. De Luchtfietsers en solidariteit
De Luchtfietsers bestaat uit een collectief van enthousiaste en strijdbare vrijwilligers. We
organiseren de Waddenfietstocht met veel energie, overtuiging en nieuwsgierigheid. Waar we
kunnen proberen we dat zo professioneel mogelijk te doen, maar we zijn beslist géén
commercieel reisbureau.

Als organisatie bereiden we een aantal zaken voor, maar we zullen onderweg als fietsende
gemeenschap moeten samenwerken. We vormen een collectief waarin we elkaar helpen,
ondersteunen en motiveren. Wat ons betreft is dit een bijzondere fietsreis en -actie die we
vooral met elkaar zullen vormgeven.

We willen graag dat mensen met een kleine portemonnee ook mee kunnen fietsen. We
hanteren daarom het solidariteitsprincipe: iedereen betaalt voor elkaar, gezamenlijk dragen we
de kosten. Is de bijdrage die we vragen voor jou te hoog? Neem dan even contact met ons op!
Samen komen we er wel uit.



2. Financiële bijdrage
Zoals gezegd, bestaat de reis van Texel naar Esbjerg uit 3 trajecten. Ieder traject duurt
ongeveer een week.

Aan deelnemers vragen we een financiële bijdrage van € 195 per traject.  Dus:

Hoeveel trajecten fiets je mee? Totale financiële bijdrage

1 € 195

2 € 390

3 € 585

Waar betaal je voor:

● Overnachtingen op bijvoorbeeld campings, sportvelden en andere openbare
accommodaties;

● Plantaardige avondmaaltijden;
● Er zal een ondersteunend busje meerijden met daarin o.a. de kookspullen (huur,

verzekering, brandstof);

Alle andere kosten: zoals voor ontbijt, middageten, bootovertochten en de terugreis, zijn dus
NIET inbegrepen.

2.1 Aanbetaling

Een deel van de kosten is al gemaakt vóór het vertrek op 1 juli. Denk dan aan aanbetalingen
voor campings, huur van het busje, etc.

Als deelnemers op het laatste moment afhaken, kan dit voor ons als organisatie financiële
problemen met zich meebrengen. Omdat we het financiële risico als groep vrijwilligers niet
kunnen dragen, vragen we de deelnemers om een aanbetaling.

Per traject vragen we bij inschrijving een aanbetaling van € 50,- (dus kan de totale aanbetaling
50, 100 of 150 euro voor één, twee of drie trajecten zijn). Je bent pas ingeschreven als de
aanbetaling voldaan is. Na het invullen van het inschrijfformulier sturen we je een
ontvangstbevestiging per e-mail met daarin aanvullende informatie over o.a. de (aan)betaling.
We vragen je de aanbetaling binnen twee weken na ontvangst van onze e-mail te voldoen.



2.2 Uiterste betaaldatum

Uiterlijk 1 juni moet de volledige financiële bijdrage aan ons zijn overgemaakt.

2.3 Annulering

Uiteraard kan het gebeuren dat je door onvoorziene omstandigheden besluit of genoodzaakt
bent om toch niet mee te gaan. Wanneer je je vóór 1 mei afmeldt voor de tocht, zorgen wij
ervoor dat je de volledige betaling zo snel mogelijk terugkrijgt. Wanneer je op of ná 1 mei
annuleert, betalen wij je betaling ook zo snel mogelijk terug, behalve de aanbetaling die je hebt
gedaan. Die gebruiken we namelijk voor de kosten die we voorafgaand aan de tocht moeten
maken, zoals de reserveringskosten voor overnachtingsplekken. Mocht er na afloop van de
Waddenfietstocht geld over zijn, dan wordt ook de aanbetaling volgens een verdeelsleutel
(deels) teruggestort. Zie hieronder voor uitleg.

2.4 Restitutie na eindafrekening
We hanteren het solidariteitsprincipe: iedereen betaalt voor elkaar, gezamenlijk dragen we de
totale kosten.

We stellen een eindafrekening op na afloop van de fietstocht. Dan kijken we, voor zowel
deelnemers als inschrijvers die hebben moeten annuleren, hoeveel geld er over is gebleven en
dus hoeveel we terug kunnen storten. Als je geen aanspraak op het terug te storten bedrag wilt
maken, dan horen we dat natuurlijk graag. We gebruiken dit geld dan voor onze volgende
fietstochten. Of we investeren het (deels) in bevriende projecten waarbij bijvoorbeeld een
voedselbos wordt aangelegd, dit ter compensatie van het - onvermijdelijke -  gebruik van
fossiele brandstoffen tijdens onze trips (zoals door de kookbus en bij bootovertochten).

3. Eén of enkele dagen meefietsen?
We vinden het natuurlijk geweldig als mensen voor een dag of enkele dagen bij de
Waddenfietstocht aansluiten. Maar organisatorisch is het veel werk om ook voor deze
incidentele fietsers alles te regelen. We gaan er dan ook vanuit dat zij hun eigen zaken op orde
hebben en hun eigen avondmaaltijd en overnachting regelen.

Dit betekent dus dat als je slechts een deel van een traject meefietst (een dagtocht of enkele
dagtochten), de kosten daarvan (eten, overnachting) volledig voor eigen rekening zijn.

Het staat je natuurlijk vrij je wel te registreren en te betalen voor een volledig traject, maar toch
slechts een deel mee te fietsen. Dan kun je uiteraard gebruik maken van de
overnachtingsaccommodatie en het veganistische avondeten, maar we kunnen je je in dat geval
(vooraf of achteraf) geen korting op de financiële bijdrage geven.



4. Gegevens De Luchtfietsers
Coöperatieve vereniging De Luchtfietsers

Bankrekening: NL73 TRIO 0320 4165 93

KvK nummer. 84144688

E-mail: post@deluchtfietsers.nl


