ALAIN FIETST
500 KM
IN 24 UUR

vrijdag 13 augustus 2021 vanaf 14 u
Beste vriend, fietsliefhebber, (vage) kennis,
Op 13 augustus 2021 om 14 u stap ik fluks en welgezind en met een goed ingevette broek op de fiets
om er 24 uur en 500 km later voorzichtig af te stappen. Met dit ritje probeer ik geld in te zamelen om
het kankeronderzoek een financieel steuntje in de rug te geven.
Het feit dat je deze brief ontvangt, betekent dat je op de een of andere manier fietsminded bent, tot
mijn vrienden- of kennissenkring behoort en/of een aimabel mens bent met een hart voor de goede
zaak.
Op alle vragen die nu bij je opborrelen hoop ik hieronder een sluitend antwoord te geven.
Voor elke vorm van steun bedank ik je alvast.
Alain Vankerkom
FAQ
Waarom 500 km?
Omdat het kan, denk ik.
Welk goed doel steun ik?
Kom Op Tegen Kanker zet zich in voor de strijd tegen
kanker. Ik verzamel samen met Den Hóbbelige Stóp, 		
een fietsteam uit Maaseik, 16.500 euro om rond
Hemelvaart 2022 te kunnen deelnemen aan de
1000 km voor Kom Op Tegen Kanker.
Hoe kan je steunen?
Stort 524 cent of 52,4 euro op rekeningnummer
BE14 7331 9999 9983 met vermelding ‘GIFT’ (belang
rijk!) en het negencijferige actienummer 170 196 020 		
van Den Hóbbelige Stóp. Je stort dus rechtstreeks op
de rekening van Kom Op Tegen Kanker!
Door GIFT te vermelden, ontvang je begin 2022 een 		
fiscaal test voor je bijdrage.
Vind je 52,4 euro te veel?
Je kan ook een kleiner bedrag storten. Elke gift wordt
verwelkomd. Vanaf 40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar.
Waarom zou je steunen?
Omdat je hiermee bijdraagt aan een wereld waarin
kanker minder mensen treft en omdat ik je eeuwig (of
toch een tijdje) dankbaar ben.
Kan je ook morele steun geven?
Als je me onderweg een ondersteunend woordje wil 		
toeroepen of een stukje wil meefietsen, laat het dan 		
weten. Ik bezorg je vooraf de route, maar hou er 		
rekening mee dat voorspellingen over hoe-laat-passeerik-op-welk-punt net zo betrouwbaar zijn als de
dienstregeling van de NMBS.

De tocht wordt verreden met een fiets
van een recenter bouwjaar.
Het is niet verboden deze brief door te sturen
naar mensen binnen je kennissenkring.

Als je me steunt, laat het dan weten
aan alain.vankerkom@icloud.com.
Ik hou je op de hoogte van de voorbereidingen en achteraf krijg je een
bloemrijk verslag van de rit en de
ermee gepaard gaande zadelpijn.

