
NK Eenwieleren zoekt zakelijk/juridisch adviseur 
 
Beste (oud-)deelnemer/vrijwilliger aan het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren, 
 
Op 28 mei aanstaande organiseren we voor de zevende keer het Nederlands Kampioenschap 
Eenwieleren.  
De voorbereidingen schieten al flink op. We hebben een mooi, nieuw parcours gevonden (we zijn 
deze keer te gast op het Cor Vlemmix Circuit in Breda), de datum ligt inmiddels vast (de laatste 
zaterdag in mei) en de eerste inzendingen voor de T-shirtwedstrijd komen al binnen (je kunt nog tot 
31 december meedoen, kijk op www.nkeenwieleren.nl).  
 
Het NKE wordt georganiseerd door een enthousiaste club vrijwilligers.  
Direct na afloop van een NKE zitten we alweer bij elkaar om plannen te maken voor het volgende 
jaar.  
We organiseren het NKE als ‘privé-personen’ en bijvoorbeeld alle betalingen gaan via de privé-
bankrekening van één van ons. 
 
Nu het NKE ieder jaar groeit in aantal deelnemers en de financiën meegroeien, lijkt het ons 
verstandig om de organisatie wat te formaliseren.  
In de contacten met gemeenten, de eigenaren van wielerbanen en sponsors merken we dat men 
verbaasd is als ze horen dat het NKE niet door een vereniging, sportbond of stichting wordt 
georganiseerd.  
Zelf vinden we het ook eigenlijk niet verstandig dat we niet kunnen werken met een zakelijke 
bankrekening.  
Bovendien willen we dat er een degelijke organisatie achter het NKE staat, zodat we ook in de 
toekomst gezellige en sportieve evenementen kunnen organiseren. 
 
Onder de mensen die nu het NKE organiseren is er niemand die voldoende kennis heeft over het 
‘zakelijker’ maken van het NKE, maar onder de deelnemers/vrijwilligers of hun ouders is er misschien 
wel iemand die ons daarbij kan adviseren.  
Kun jij dat, of ken jij iemand die veel weet van de zakelijk/juridische kant van organisaties en het 
opzetten van een stichting, mail dan naar info@nkeenwieleren.nl.  
 
We wensen je een heel gezellige jaarwisseling en een gezond en sportief 2016. We zien elkaar graag 
op 28 mei in Breda! 
 
Met hartelijke groet, 
Circe Klasberg, Klaas Bil, Erik De Vleeschouwer, Jan de Bruijn 

 
www.nkeenwieleren.nl 
 
Je krijgt deze mailing omdat je voor een of meer vorige NKE’s was aangemeld als deelnemer, of 
omdat je email-adres op een andere manier in onze database is terechtgekomen. 
Als je geen prijs stelt op verdere mailings over het NKE, klik hier. 
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