Beste organisator van tochten of andere wegfietsevenementen,
Hopelijk gaat het goed met u in deze moeilijke tijden…
Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de agenda GO CYCLING waar u uw
wegfietstocht voor 2021 gratis kan laten opnemen.
Klik hier voor alle info in verband met onze kalender.

Wegens de Covid-19 pandemie is het moeilijk om een papieren editie einde januari te
plannen omdat veel organisaties zouden kunnen afgelast of uitgesteld worden, tenminste
gedurende de eerste maanden van het jaar.
In 2021 zal de agenda GO CYCLING dus enkel onder een digitale vorm bestaan, op de
website www.gocycling.be. Misschien komt er toch een papieren editie in mei of juni maar
we betwijfelen het…
Zoals sinds 19 jaar is de opname van uw organisatie(s) in onze agenda gratis indien uw
fietsevenement in België doorgaat. Indien uw evenement in het buitenland georganiseerd
wordt, vragen wij een financiële bijdrage. Gelieve ons dan te contacteren
via orga@gocycling.be.
Niets eenvoudiger om uw evenement te laten opnemen : surf op onze speciale pagina voor
de Organisatoren. U kan ook uw forumlieren per post of per mail terugsturen.
Klik hier om het coderingsformulier te openen.
Gezien het grote aantal fietsevenementen die in de agenda opgenomen worden, raden wij
u aan om nog meer bekendheid aan uw organisatie te geven door een klikbare publicitaire
banner op alle blz van onze website te reserveren, tegen de prijs van 150,00 EUR + btw.
Meer info op blz 2 en 4 van onze formulieren.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw opname/aankondiging of uw publicitaire banner
op www.gocycling.be uw aantal deelnemers positief zal beïnvloeden. Wij wachten dus zo
vlug mogelijk op uw info.
Wachtend op uw antwoord,
Met sportieve groeten en... hou u gezond !
Christophe Poncelet, uitgever
+ 32 (0) 476 75 39 33
PS 1 : Hoe zit het indien uw fietsevenement afgelast of uitgesteld wordt ?
Stuur ons gewoon een mailtje, uw evenement wordt dan voorafgegaan door een
groene C (voor Cancelled) indien uw evenement afgelast wordt. Zou uw evenement
uitgesteld worden tot een latere datum, wordt het niet uit de agenda verwijderd, maar wel
voorafgegaan door een groene D (Delayed); een nieuwe fiche op de nieuwe datum wordt
dan gecreëerd.

