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2016 is voor ScootActief een bijzonder jaar. We vieren
dit jaar ons eerste lustrum en willen daar een bijzonder
tintje aan geven. Ook dit jaar zijn wij van plan om een
aantal tochten aan te bieden. Wij hopen dat wij veel van
de deelnemers van de afgelopen jaren en ook nieuwe

deelnemers mogen begroeten.
Het jaarprogramma is zo goed als klaar en wij werken hard om de
details ervan in te vullen. Binnenkort hopen we u een totaal overzicht van
onze tochten te kunnen presenteren Wij hebben vanaf de maand april
een aantal tochten door delen van het Groene Hart en richting kust op
het programma staan. Ook gaan we bij voldoende belangstelling een
drietal stadstochten met als onderwerp Geveltekens organiseren. Ook
staat weer een bezoek aan de Floraveiling in Rijnsburg op het program-

ma. Wij hopen u daar een mooie
avond te kunnen aanbieden met
het bezichtigen van de corsowa-
gens, die klaar staan voor het
corso een dag later. Na bezoe-
ken aan de kust bij Katwijk mik-
ken we nu op een bezoek aan het
mooie Noordwijk. Als het weer
een beetje wil meewerken hopen
we ook nog een tocht te kunnen
maken door het nieuwe natuurge-
bied achter Leiderdorp. 
In verband met de gestegen orga-
nisatiekosten vragen wij dit jaar
voor elke tocht een vaste bijdrage
van 2 euro per deelnemer. Deze
bijdrage dient bij aanvang van
de tocht te worden betaald aan
de organisator van de tocht.
Ter viering van ons lustrum staat
een vaartocht met een rondvaart-
boot op het programma. �
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Als de weergoden ons gunstig gezind zijn kan deze meer dan 3,5 uur
durende trip over Braassem en Kaag het hoogtepunt zijn van dit seizoen.
Gelet op de kosten voor een dergelijke rondvaart, wordt een extra bijdra-
ge gevraagd. Wij streven ernaar om die zo laag mogelijk te houden. 
Voor tochten die extra kosten met zich mee brengen geldt dat deelname
slechts mogelijk is als de entreeprijs is ontvangen. Dit is noodzakelijk
omdat er sprake kan zijn van reserveringen waarvoor de organisatie
aansprakelijk kan worden gesteld als deelnemers zich afmelden. U kunt
zich hiervoor eventueel indekken door het afsluiten van een annulerings-
verzekering
Op onze website kunt u binnenkort meer lezen over de geplande tochten
voor de komende maanden alsmede over de manier waarop u zich kunt
aanmelden.
Wij wensen u een mooi en (scoot)actief jaar toe!

Zoals ook in voorgaande jaren zijn eventuele entreeprijzen en consump-
ties voor eigen rekening.
De organisatie, die geheel uit vrijwilligers bestaat, kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade.
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Deelname aan onze tochten gebeurt op eigen risico. De vrijwillige organisatoren zijn niet verantwoordelijk. De kosten voor vervoer en
consumpties zijn voor eigen rekening. Indien u onverhoopt geconfronteerd wordt met pech onderweg dient u zelf een telefoonnummer te

bezitten voor het  inroepen van hulp. De vrijwilligers zullen u bij een dergelijke gebeurtenis wel ondersteuning verlenen. 

Kijk voor verslagen en foto’s van onze
tochten op onze website. U vindt daar ook handige

links en achtergrondinformatie van en over de organisatie.
WWW.SCOOTACTIEF.NL

Aanmelden
per e-mail

scootactief@gmail.com
of

via het contactformulier
www.scootactief.nl

of
telefonisch (Radius)
071-7074200

Lustrumtocht Kaag en Braassem

TIP!


