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Woord vooraf 
 

● Dit document is opgesteld na bespreking met de scholen van Velserbroek en de 

Bosbeekschool van Santpoort-Noord ter voorbereiding van de Avondvierdaagse 

Velserbroek i.o.v.  Dorpsvereniging Velserbroek d.d. 8 maart 2018. 

 
● Waar in dit document, om de leesbaarheid te behouden, in de mannelijke vorm is 

geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm bedoeld worden en omgekeerd.  

 
● In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de 

Avondvierdaagse Velserbroek. 

 
● De organisatie van Avondvierdaagse Velserbroek behoudt zich het recht voor de 

inhoud van dit document te wijzigen en/of aan te vullen. 
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1. De Organisatie 
 

Avondvierdaagse Velserbroek, hierna te noemen A4DVB, wordt georganiseerd 
door Dorpsvereniging Velserbroek, hierna te noemen de hoofdorganisatie.  
 

1.1. Contactgegevens organisatie Avondvierdaagse 

Velserbroek (A4DVB): 
Hoofdorganisatie : Dorpsvereniging Velserbroek 
Sri Lanka Bastion 1 
1991 SN Velserbroek 
06-53765275 
info@dorpsverenigingvelserbroek.nl 
https://www.dorpsverenigingvelserbroek.nl 
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40597589 
Dorpsvereniging Velserbroek organiseert i.s.m. KWBN. 
 

Contactpersonen voor scholen Velserbroek. 
Annelies Janse en Roald Heijting 
reheijting@quicknet.nl 
Tel: 06-53276697 
 

KWBN: 
Koninklijke Wandelbond Nederland  
Secretariaat: Postbus 1020 
6501 BA Nijmegen 
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2. Algemene Bepalingen 
 

2.1.  Aansprakelijkheid: 
2.1.1. De organisatie A4DVB is op geen enkele wijze verantwoordelijk, of 

(gedeeltelijk) aansprakelijk, voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers 

tijdens of voortkomend uit de A4D. 

2.1.2. De organisatie A4DVB is op geen enkele wijze verantwoordelijk, of 

(gedeeltelijk) aansprakelijk, voor beschadiging of verlies van bezittingen 

tijdens de A4D. 

 

2.2. Wandeltocht: 
2.2.1. Jaarlijks zal uiterlijk juli van het lopende jaar, de datum voor de A4D voor het 

volgend jaar, via de website van de organisatie A4DVB bekend gemaakt 

worden.  

2.2.2. De organisatie A4DVB biedt de mogelijkheden tot het lopen van 5 en 10 

kilometer. 

2.2.3. De organisatie A4DVB geeft de starttijd*1 van de wandeltocht aan door een 

duidelijk startsein. 

2.2.4. Na het startsein (middels een toeter) is er 3 uur de tijd om de tocht te lopen.  

2.2.5. Wanneer een deelnemer langer dan 3 uur nodig heeft voor de wandeltocht, 

wordt deze als uitvaller gezien.  

2.2.6. Elke andere vorm van verplaatsen anders dan wandelen is niet toegestaan. 

Het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen zoals, maar niet uitsluitend, 

fiets, gemotoriseerde voertuigen, skates, skateboard, rolstoel, krukken, 

rollator, is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is 

verleend door de organisatie A4DVB. 

2.2.7. Alle deelnemers vertrekken vanaf het, door de organisatie A4DVB 

aangewezen, startpunt. 

2.2.8. Alle deelnemers lopen elke avond de tocht uit, tot op de plaats van vertrek. 

2.2.9. In geval van calamiteiten of bijzondere omstandigheden kan besloten worden 

de A4D af te gelasten of te verplaatsen. 

2.2.10. De organisatie A4DVB maakt de routes twee weken voor de startavond 

bekend aan de contactpersonen van de scholen. De individuele lopers 

ontvangen de routes bij de start. 

2.2.11. De routes zijn ook te volgen via een QR-code, welke twee weken voor de 

startavond door de organisatie A4DVB bekend worden gemaakt aan de 

contactpersonen van de scholen. Voor de individuele lopers hangt deze bij 

het startpunt. 

2.2.12. Op de routebeschrijving staat een telefoonnummer van de organisatie 

A4DVB, ook te gebruiken in noodgevallen, aangegeven. 

  

                                                 
1 starttijd di-wo-do 10 km. 18:00 uur, starttijd di-wo-do 5 km. 18:15 uur.  

   starttijd vrijdag 10 km 17:30 uur, 5 km. 18:30 uur 
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2.3. Herkenbaarheid organisatie: 
2.3.1. De organisatie A4DVB is herkenbaar aan oranje veiligheidshesjes, zonder 

opdruk. 

2.3.2. De verkeersregelaars zijn herkenbaar aan een vest, zoals omschreven in de 

“Regeling verkeersregelaars”. 

2.3.3. De controleurs zijn herkenbaar aan groene veiligheidshesjes. Afhankelijk van 

lengte route en beschikbaarheid vrijwilligers zullen er per route 1 of 2 knip 

posten zijn. 

2.3.4. De EHBO medewerkers zijn herkenbaar aan gele veiligheidshesjes met 

opdruk “EHBO” 
   

2.4. Overig: 
2.4.1. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en 

akkoord met het reglement van de A4DVB. 

2.4.2. Door deel te nemen onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften 

van de organisatie en A4DVB, KWBN, officials, politie en autoriteiten. 

2.4.3. Gevonden voorwerpen kunnen bij de inschrijfbalie, in de hal van het 

startpunt, worden afgegeven / opgehaald. 

2.4.4. Overtreding van het reglement A4DVB kan leiden tot uitsluiting van verdere 

deelname, dit ter beoordeling van de organisatie A4DVB. 

2.4.5. Het Reglement A4DVB is kosteloos opvraagbaar bij de organisatie A4DVB.  

2.4.6. De organisatie A4DVB stelt dit reglement ook digitaal beschikbaar via haar 

website. 

2.4.7. Toiletten zijn aanwezig op het start-finishpunt. 

2.4.8. EHBO is aanwezig op het start-finishpunt. 

2.4.9. Koffie/thee/ijs/snoep zijn verkrijgbaar bij het start-finishpunt. 

 

3. Definitie deelnemer 
 

3.1. Deelnemer: 
3.1.1. Degene, die zich door middel van het inschrijfformulier van de organisatie 

A4DVB aangemeld heeft. 

3.1.2. Degene, die minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. 

3.1.3. Degene, die het inschrijfgeld, zoals vastgesteld door de KWBN, voldaan 

heeft.  

 

3.2. Minderjarige deelnemer: 
Als aanvulling op 3.1.Deelnemer gelden voor een minderjarige deelnemer de 
volgende criteria:  

3.2.1. Degene, die minimaal de leeftijd van 4 jaar, maar nog niet de leeftijd van 18 

jaar bereikt heeft. 

3.2.2. Een minderjarige deelnemer kan alleen onder verantwoordelijkheid van 

ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger deelnemen. 

3.2.3. Een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger is te allen tijde 

verantwoordelijk voor de ge- / misdragingen van deze minderjarige 

deelnemer. 

3.2.4. Waarvan een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger zorg draagt 
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voor een goede begeleiding. 

 

4. Privacy, ideeën en klachten 
 

4.1. Privacy: 
4.1.1. De organisatie A4DVB legt de gegevens van de deelnemer vast in een 

elektronische database voor onbepaalde tijd. 

4.1.2. De organisatie A4DVB kan op verzoek de gegevens van deelnemers 

verstrekken aan de KWBN. 

4.1.3. De organisatie A4DVB stelt gegevens van de deelnemer niet beschikbaar 

aan derden, uitgezonderd KWBN. 

4.1.4. Deelnemer kan, na afloop van de A4D, zijn gegevens uit de database laten 

verwijderen door dit op het inschrijfformulier aan te geven, of schriftelijk 

kenbaar te maken aan de organisatie A4DVB. 

4.1.5. Deelnemer verklaart zich akkoord met gebruik van foto- en/of filmmateriaal 

voor publicatie, promotie of anderszins van de A4D of de organisatie A4DVB, 

waarop de beeltenis van deelnemer voorkomt. Hiervoor kan geen vergoeding 

worden geclaimd. 

4.1.6. Indien deelnemer bezwaren heeft kan dit van te  voren kenbaar worden 

gemaakt bij de organisatie A4DVB via het inschrijfformulier. 

4.1.7. De organisatie A4DVB zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het 

fotomateriaal van fotografen die niet door de organisatie A4DVB zijn 

aangezocht of gecontracteerd. 

4.1.8. De organisatie A4DVB zal de bij de organisatie bekende fotografen 

verzoeken zich aan de wettelijke regels te houden m.b.t. de privacy van 

deelnemers en/of omstanders. 

 

4.2. Ideeën en klachten: 
4.2.1. Klachten en ideeën kunnen, vooraf of na de A4D, gemeld worden aan de 

organisatie A4DVB.  

4.2.2. Klachten en ideeën bij voorkeur per e-mail op 

A4d@dorpsverenigingvelserbroek.nl. 

4.2.3. Bij het startbureau is, kosteloos, een klachten- / ideeënformulier verkrijgbaar. 

4.2.4. Klachten / ideeën welke tijdens de tocht ingebracht worden, worden na afloop 

van de A4D bekeken en/of behandeld. 

4.2.5. Klachten welke een acute oplossing behoeven, worden direct in behandeling 

genomen. 

 

5. Inschrijfvoorwaarden 
 

5.1. Inschrijfvoorwaarden Individuele lopers: 
5.1.1. Voorinschrijving tot 2 dagen voor de start van de A4D. 

5.1.2. Voorinschrijving alleen via formulier, dat online is in te vullen op de website 

van de organisatie A4DVB. 

5.1.3. De kosten per deelnemer zullen tijdig bekend worden gemaakt op de website 

van de organisatie A4DVB. Wanneer men na deze dag (zie 5.1.1) inschrijft 
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wordt het inschrijfgeld verhoogd, volgens de normen van de KWBN. 

 

5.1.4. De inschrijfkosten worden bepaald door de KWBN en worden bij de start van 

de voorinschrijving kenbaar gemaakt.  

5.1.5. De inschrijfkosten kunnen worden voldaan middels automatische incasso, 

indien tenminste 5 werkdagen voor de eerste dag is ingeschreven. Bij een 

kortere periode dienen de inschrijfkosten tijdig door uzelf overgemaakt te 

worden. 

5.1.6. Wanneer de inschrijfkosten op de eerste dag niet zijn bijgeschreven op de 

bankrekening van de organisatie A4DVB, kan een deelnemer niet deelnemen 

aan de A4D. 

5.1.7. Personen van 4 t/m 8 jaar*2 mogen geen langere afstand afleggen dan 5 km 

per avond. 

5.1.8. Personen van 9 t/m 13 jaar2 mogen geen langere afstand afleggen dan 10 

km per avond. 

5.1.9. Personen vanaf 14 jaar mogen deelnemen aan alle afstanden**3. 

5.1.10. Deelname aan kortere afstanden is te allen tijde toegestaan. 

5.1.11. Bij inschrijving dienen voorletter(s), voornaam, achternaam, adres, postcode, 

woonplaats en geboortedatum te worden vermeld, alsmede voor de 

hoeveelste maal men dit jaar aan de A4D deelneemt. Een e-mailadres is 

optioneel, maar heeft de voorkeur van de organisatie A4DVB. 

5.1.12. Deelnemer geeft aan de organisatie A4DVB een telefoonnummer aan, 

waarop hij tijdens de wandeltocht bereikbaar is. 

5.1.13. Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden, om welke reden dan 

ook, kan niet worden voldaan.  

 
Voor leden van een wandelsportbond gelden aanvullende voorwaarden: 

5.1.14. Een bewijs van lidmaatschap van een wandelsportbond, voor het lopende 

jaar, moet worden getoond. 

5.1.15. Hiermee geniet de deelnemer een korting, welke vastgesteld is door de 

KWBN, op het inschrijfgeld. 

5.1.16. De korting geldt zowel bij voor- als na-inschrijving. 

 

5.2. Inschrijfvoorwaarden groepen, niet zijnde scholen: 
5.2.1. Groepen kunnen worden ingeschreven, indien zij bestaan uit tenminste 10 

personen plus 1 begeleider. 

5.2.2. Begeleiders dienen ook ingeschreven te worden. 

5.2.3. Bij de verstrekking van deelnemersgegevens naar de organisatie A4DVB 

wordt gebruik gemaakt van het door de organisatie A4DVB beschikbaar 

gestelde format. 

5.2.4. Bij inschrijving dienen voorletter(s), voornaam, achternaam, adres, postcode, 

woonplaats en geboortedatum te worden vermeld, alsmede voor de 

hoeveelste maal men dit jaar aan de A4D deelneemt. Een e-mailadres is 

optioneel, maar heeft de voorkeur van de organisatie A4DVB. 

5.2.5. Personen van 4 t/m 8 jaar4 mogen geen langere afstand afleggen dan 5 km 

                                                 
2 Om aan een afstand deel te nemen geldt het kalenderjaar waarin iemand de leeftijd bereikt 
3 de organisatie Avondvierdaagse Haarlem-Velserbroek biedt enkel de afstanden 5 en 10 km aan. 
4 Om aan een afstand deel te nemen geldt het kalenderjaar waarin iemand die leeftijd bereikt. 
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per avond. 

5.2.6. Personen van 9 t/m 13 jaar4 mogen geen langere afstand afleggen dan 10 

km per avond. 

5.2.7. Personen vanaf 14 jaar mogen deelnemen aan alle afstanden**5. 

5.2.8. Deelname aan kortere afstanden is te allen tijde toegestaan. 

5.2.9. De inschrijfkosten worden bepaald door de KWBN en worden bij de start van 

de voorinschrijving kenbaar gemaakt.  

5.2.10. De organisatie A4DVB streeft ernaar foeragepunten een week voor de start 

van de A4D kenbaar te maken aan de contactpersonen van de scholen. 

5.2.11. Er is voor groepen een apart loket bij het startbureau aanwezig. 

5.2.12. Het is voor groepen alleen toegestaan om te foerageren op de door de 

organisatie A4DVB aangewezen foeragepunten. 

5.2.13. De contactpersonen ontvangen van de organisatie A4DVB een uitnodiging 

voor het afrekenen van de totale deelnemerskosten. Met het vriendelijk 

verzoek dit vooraf, uiterlijk 7 dagen, over te maken per bank of de organisatie 

A4DVB een machtiging te geven tot incasso. 

 

5.3. Groepen, zijnde scholen: 

5.3.1. Scholen kunnen zich tot uiterlijk 23 mei via het digitale formulier inschrijven 

met tenminste 10 deelnemers. 

5.3.2. Na 23 mei kunnen deelnemers van scholen alleen nog maar via de website 

van Hoofdorganisatie Dorpsvereniging Velserbroek individueel inschrijven en 

via een automatische incasso betalen. 

5.3.3. Indien een deelnemer van de school zich na 23 mei individueel inschrijft via 

de website van Hoofdorganisatie Dorpsvereniging Velserbroek, geeft de 

organisatie A4DVB deze namen door aan de contactpersonen van de 

scholen, opdat zij bij deze deelnemers nog geld voor de “foerage” etc. 

kunnen innen. 

5.3.4. Voor de individuele deelnemers die zich na 23 mei maar vóór 1 juni hebben 

ingeschreven via de website van Hoofdorganisatie Dorpsvereniging 

Velserbroek, kunnen de medailles en diploma’s bij de andere medailles van 

de desbetreffende school worden gevoegd. 

5.3.5. De inschrijftermijn voor scholen verstrijkt drie weken voor de start van de 

A4D. 

5.3.6. Bij de verstrekking van deelnemersgegevens naar de organisatie A4DVB 

wordt gebruik gemaakt van het door de organisatie A4DVB gestelde format. 

5.3.7. Bij inschrijving dienen voorletter(s), voornaam, achternaam en 

geboortedatum te worden vermeld, alsmede voor de hoeveelste maal men dit 

jaar aan de A4D deelneemt.  

5.3.8. De inschrijfkosten worden bepaald door de KWBN en worden bij de start van 

de voorinschrijving kenbaar gemaakt.  

5.3.9. Personen van 4 t/m 8 jaar4 mogen geen langere afstand afleggen dan 5 km 

per avond. 

5.3.10. Personen van 9 t/m 13 jaar6 mogen geen langere afstand afleggen dan 10 

km per avond. 

                                                 
5 de organisatie Avondvierdaagse Velserbroek biedt enkel de afstanden 5 km en 10 km aan. 
6 Om aan een afstand deel te nemen geldt het kalenderjaar waarin iemand die leeftijd bereikt. 
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5.3.11. Personen vanaf 14 jaar mogen deelnemen aan alle afstanden*7. 

5.3.12. Deelname aan kortere afstanden is te allen tijde toegestaan. 

5.3.13. Deelnemers worden via de school op de hoogte gebracht van het reglement 

A4DVB. 

5.3.14. Het staat de school vrij deze voorwaarden aan te vullen met eigen 

voorwaarden, mits deze niet in strijd zijn met het Reglement A4DVB.  

5.3.15. Voor deelnemers is de school het eerste aanspreekpunt. 

5.3.16. De organisatie A4DVB streeft ernaar foeragepunten uiterlijk een week voor 

de start van de A4D kenbaar te maken aan de contactpersonen. 

5.3.17. Het is voor scholen alleen toegestaan om te foerageren op de door de 

organisatie A4DVB aangewezen foeragepunten. 

5.3.18. De organisatie A4DVB streeft ernaar een week voor de intocht, een 

opstelplan van de verzamelplaatsen voor de scholen bij de Westbroekplas 

aan de contactpersonen kenbaar te maken. 

5.3.19. Per jaar zal een andere school voorop lopen. Deze volgorde is gelijk aan de 

verzamelplaats bij de Westbroekplas en plek van de kraam op het 

Vestingplein. 

5.3.20. Per school zal de organisatie A4DVB tot en met 250 deelnemers 1 kraam 

gratis beschikbaar stellen op het Vestingplein de laatste avond. Boven de 

250 deelnemers krijgt men een 2de kraam. 

5.3.21. Graag doorgeven aan kinderen en ouders dat men bij zijn/haar eigen school 

blijft lopen en niet voor een andere school vooruit gaat lopen. 

5.3.22. De school, of zijn contactpersoon, draagt zorg dat op elke avond tenminste 

een contactpersoon (liefst twee personen) bekend is bij de organisatie 

A4DVB en deze tevens tijdens de tocht telefonisch bereikbaar is. 

5.3.23. Voor scholen is een apart loket bij het startbureau aanwezig. 

5.3.24. Bij het startpunt vertrekken de scholen vanaf hun eigen verzamelplaats in de 

nabijheid van het Vestingplein.  

5.3.25. De contactpersonen ontvangen van de organisatie A4DVB een factuur voor 

het afrekenen van de totale deelnemerskosten, met het vriendelijk verzoek de 

organisatie A4DVB een machtiging te verlenen tot eenmalige incasso of deze 

factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de A4D over te maken per bank. 

5.3.26. Per ingeschreven deelnemer ontvangt de school uiterlijk 2 weken van te 

voren een wandeldiploma, welke door de school zelf beschreven dient te 

worden. Uitdelen ervan kan gelijktijdig met de medaille op de laatste 

wandelavond. 

5.3.27. Per ingeschreven deelnemer ontvangt men samen met de medailles een 

stickervel. 

  

                                                 
7 de organisatie Avondvierdaagse Velserbroek biedt enkel de afstanden 5 km en 10 km aan. 
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5.3.28. Alle contacten voor de Velserbroekse / Santpoortse scholen lopen 

zoals altijd in eerste instantie via:  

Annelies Janse en Roald Heijting  

reheijting@quicknet.nl Tel: 06-53276697  

Zij staan in direct contact met de organisatie A4DVB. 

starttijden di-wo-do; 10 km 18:00 uur, starttijd vrijdag 10 km 17:30 uur  

 5 km 18:15 uur 5 km 18:30 uur 

6. Deelnemersbewijs en 
Startkaarten 

 

6.1. Individuele lopers: 
6.1.1. Deelnemer ontvangt na inschrijving een deelnemersbewijs. 

6.1.2. Het deelnemersbewijs dient elke avond bij het startbureau geruild te worden 

tegen een startkaart. 

6.1.3. De startkaart kan 15 minuten voor aanvang afgehaald worden. 

6.1.4. Deze startkaart dient bij elke controlepost getoond te worden. 

6.1.5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afstempelen. 

6.1.6. Bij het niet halen van alle controlepunten kan de organisatie A4DVB besluiten 

een deelnemer te diskwalificeren. 

6.1.7. De startkaart dient elke avond na afloop weer ingeruild te worden voor het 

deelnemersbewijs. 

 
 

 Groepen / Scholen: 

6.1.8. De contactpersoon van de groep/school ontvangt na inschrijving een 

deelnemersbewijs. 

6.1.9. Het deelnemersbewijs dient elke avond bij het startbureau geruild te worden 

tegen een startkaart. 

6.1.10. De startkaart kan 15 minuten voor aanvang afgehaald worden. 

6.1.11. Groepen/scholen krijgen 1 startkaart. 

6.1.12. Deze startkaart moet bij elke controlepost getoond worden. 

6.1.13. De groep/school is zelf verantwoordelijk voor het afstempelen. 

6.1.14. Bij het niet halen van alle controlepunten kan de organisatie A4DVB besluiten 

een groep/school te diskwalificeren. 

6.1.15. De startkaart dient elke avond na afloop weer ingeruild te worden voor het 

deelnemersbewijs. 

 

6.2. Verkeersveiligheid: 
6.2.1. Het is niet toegestaan voor het startsein de wandeltocht te beginnen. 

6.2.2. De organisatie A4DVB verplicht zich tot het inzetten van verkeersregelaars 

op de door de vergunningverlener aangewezen punten. 

6.2.3. Buiten deze aangewezen punten ligt de verantwoording voor een veilige 

oversteek bij de deelnemer zelf of, indien het een minderjarige deelnemer 
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betreft bij de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. 

6.2.4. Deelnemer is verplicht, indien aanwezig, bij de verkeersregelaar(s) over te 

steken. 

6.2.5. Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) op te 

volgen. 

6.2.6. Het negeren van instructies van de verkeersregelaar(s) is bij wet strafbaar en 

kan tot diskwalificatie leiden. 

6.2.7. Deelnemer is verplicht gebruik te maken van voetpaden. 

6.2.8. Deelnemer dient, wanneer er geen voetpad is, te allen tijde links te lopen. 

6.2.9. Deelnemer is verplicht zich aan de verkeersregels, zoals vastgesteld in de 

wegenverkeerswetgeving en het reglement verkeersregels en 

verkeerstekens, te houden. 

6.2.10. De scholen zullen zorgdragen voor 2 verkeersregelaars per wandelavond per 

school, om zo de organisatie A4DVB te ondersteunen bij de veiligheid van de 

deelnemers. 

6.2.11. De verkeersregelaars zullen op een nog nader door de organisatie A4DVB te 

bepalen gezamenlijke avond , uitleg en instructie krijgen m.b.t. hun inzet op 

de wandeldagen. 

 

6.3. Openbare orde: 
De scholen zullen binnen de scholen op hun eigen manier gedrag en regels 
welke tijdens de A4D gelden bespreekbaar c.q. kenbaar maken onder 
deelnemers/ouders. 
Het is de deelnemer niet toegestaan… 

6.3.1. aan andermans spullen te komen.  

6.3.2. opzettelijke vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten. 

6.3.3. zich buiten de gestelde route te begeven.  

6.3.4. zijn afval op straat achter te laten.  

6.3.5. zich hinderlijk te gedragen. 

6.3.6. tijdens de tocht alcoholhoudende dranken bij zich te hebben / te nuttigen. 

6.3.7. luid spelende geluidsdragers met zich mee te voeren. 

6.3.8. andere deelnemers te hinderen. 

6.3.9. andere weggebruikers te hinderen. 

6.3.10. door vlaggen, vaandels, insignes, kleding, liederen, gebaren of anderszins 

propaganda te maken, uitleg te geven aan een politieke richting, godsdienst 

of denkwijze alsmede zich jegens anderen kwetsend of discriminerend op te 

stellen. 

6.4. Routes, routeblaadjes en QR codes. 
6.4.1. De organisatie A4DVB zorgt dat uiterlijk twee weken voor de startavond de 

routebeschrijvingen digitaal bij de contactpersonen van de scholen worden 

aangeleverd. 

6.4.2. De Routebeschrijvingsblaadjes welke door de scholen zelf worden geprint, 

zullen niet voor aanvang van de wandelavond aan de deelnemers/ouders 

worden verstrekt.  

6.4.3. Voor de individuele lopers zijn de routebeschrijvingen bij het startbureau per 

avond beschikbaar. 

6.4.4. De organisatie A4DVB zorgt dat uiterlijk twee weken voor de startavond de 

QR-codes van de routebeschrijvingen digitaal bij de contactpersonen van de 

scholen worden aangeleverd.  
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6.4.5. De QR-codes welke door de scholen zelf kenbaar worden gemaakt aan 

de deelnemer/ouders, niet voor aanvang van de wandelavond worden 

verstrekt. 

6.4.6. Voor de individuele lopers hangen de QR-codes per avond bij het 

startbureau. 

6.4.7. Elke avond zal er een klein woordje namens de organisatie A4DVB op de 

Facebookpagina: Avondvierdaagse Velserbroek geplaatst worden. 

6.4.8. De organisatie A4DVB zal zorgdragen voor het uitzetten van een goede 

route met hekkensluiter. 

 

7. Medailles en Kilometerboekje 
 

7.1. Medaille bepalingen: 
7.1.1. Om in aanmerking te komen voor een medaille dient de tocht in zijn geheel 

uitgelopen te worden. Dit betekent vier avonden de volledige afstand lopen, 

waarop is ingeschreven. 

7.1.2. Bij het niet volledig uitlopen van de tocht heeft de deelnemer geen recht op 

een medaille. 

7.1.3. De medaille zal aan het eind van de vierde avond op het Vestingplein worden 

uitgereikt. 

7.1.4. Bij groepen / scholen heeft de groepsleiding verantwoordelijkheid erop toe te 

zien, dat elke deelnemer die een medaille krijgt, aan de voorwaarden voor 

het ontvangen van een medaille voldaan heeft. 

7.1.5. Bij inschrijving binnen een week voor de start van de A4D, kan niet 

gegarandeerd worden dat men de medaille direct na afloop ontvangt. 

7.1.6. Groepen en scholen ontvangen de betaalde medailles tijdens het “medaille-

insteekmoment”, op een door de organisatie aangegeven tijdstip en locatie. 

7.1.7. Mochten kinderen van scholen zich individueel inschrijven kunnen wij niet 

garanderen dat zij hun medailles kunnen ophalen bij hun eigen school. Tenzij 

dit uiterlijk 1 week na sluiting inschrijving (23 mei) van de scholen bekend is 

gemaakt bij de organisatie A4DVB. 

7.1.8. Individuele lopers kunnen hun medailles aan het eind van de laatste avond bij 

de centrale kraam van de organisatie A4DVB ophalen. 

7.1.9. Foutief ontvangen medailles, waarbij de fout  aan de zijde van groepsleider of 

individuele loper is gemaakt kunnen binnen 1 week na afloop van de A4D 

worden geruild bij het secretariaat van de Hoofdorganisatie Dorpsvereniging 

Velserbroek tegen contante betaling van € 2,50 administratiekosten. 

7.1.10. Foutieve medailles welke vanuit de organisatie A4DVB zijn verstrekt kunnen 

binnen 1 week na afloop van de A4d kosteloos worden omgeruild bij het 

secretariaat van de Hoofdorganisatie Dorpsvereniging Velserbroek. 

7.1.11. Per ingeschreven deelnemer ontvangt men tegelijk met de medaille een 

wandeldiploma. 

7.1.12. Per ingeschreven deelnemer ontvangt men tegelijk met de medaille een 

stickervel. 

7.1.13. De scholen zullen voor hun eigen school, op een nog nader door de 

organisatie A4DVB te bepalen gezamenlijke avond, hun medailles voor hun 
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deelnemers insteken.  

7.1.14. De scholen ontvangen voor hun eigen school, op een nog nader door de 

organisatie A4DVB te bepalen gezamenlijke avond, hun diploma’s voor hun 

deelnemers. 

 

7.2. Wandelboekje: 
7.2.1. Het kilometerboekje dient op de eerste avond, bij de inschrijfbalie, ingeleverd 

te worden. 

7.2.2. Het kilometerboekje kan op de derde avond, bij de inschrijfbalie, worden 

opgehaald. 

 

8. De laatste avond: 
8.1. Tijdens de intocht zullen per 1000 deelnemers twee drumbands worden 

geplaatst voor en tussen de deelnemers. 

8.2. De scholen zullen volgens het roulatieschema “Drumbands” hun plaats 
achter de bands respecteren. 

8.3. De scholen zullen zorgen dat hun deelnemers niet individueel voor de school 
uit lopen om zo eerder op het plein te zijn. 

8.4. De organisatie A4DVB zal individuele deelnemers die bij een school horen 
bij het plein tegenhouden totdat de desbetreffende school er is. 

8.5. De school zal eerder aangekomen deelnemers op het plein niet alvast 
belonen met hun medailles.  

8.6. Tijdens de laatste avond zal een DJ het wachtende publiek tussen 19:30 uur 
en 20:30 uur entertainen. 

8.7. Tijdens de laatste avond zal dansschool Michelle voor het wachtende publiek 
tussen 20:00 uur en 20:15 uur een optreden verzorgen. 

8.8. Individuele lopers kunnen hun medailles en diploma bij de algemene kraam 
van de organisatie A4DVB ophalen. 

8.9. De scholen zullen zich op de parkeerplaats bij de Westbroekplas houden 
aan de indeling/volgorde welke door de organisatie A4DVB is aangegeven. 

8.10. De scholen zullen zich op het Vestingplein houden aan de indeling/volgorde 
welke door de organisatie A4DVB is aangegeven.  

8.11. Tot 250 deelnemers ontvangen de scholen één kraam op het Vestingplein. 
Boven de 250 deelnemers ontvangen de scholen een tweede kraam.  

8.12. De starttijden op de laatste avond:  
 

10 km. 17:30 uur en 5 km. 18:30 uur 
 


