
 

 
 

ZONDAG 17 MAART SPINNING EVENT 
 
Nog een aantal dagen en dan barst het los … Het Spinning Event 2019 in Vlaardingen! 

 
 
Net zoals afgelopen jaren, belooft het ook dit jaar weer een fantastische happening te 
worden voor Villa Joep en dat is mede dankzij jouw inzet! 
Je zult weer verrast worden met spetterende spinninguren, acts, het Geschenkenfestival met 
geweldige prijzen, het overheerlijke Taartenfestijn en de relaxmomenten bij de massages 
van TouchFit. Zorg dus ook dat jouw supporters aanwezig zijn om deze bijzondere dag mee 
te beleven; van jong tot oud; er valt voor iedereen wat te beleven! 
Let op: voor alle activiteiten kan er alleen CASH betaald worden (er is geen pin-automaat 
aanwezig)!! 
 
Belangrijke mededelingen 

 
 Fiets je in een Team? Dan krijg je van jouw team captain te horen op welk uur jij bent 

ingedeeld. In de bijbehorende Spin for Life mail vind je de links naar de zaalindeling 
en het overzicht van de fietsnummers met daarbij de namen van de team captain en 
het team.  

 Fiets je individueel? In de bijbehorende Spin for Life mail vind je de links naar de 
zaalindeling en het overzicht van de individuele inschrijvingen. 

 Ook dit jaar is er voor iedere deelnemer een T-shirt. Dit kun je ophalen bij de balie op 
de begane grond. Wij gaan daarbij uit van de eerlijkheid van eenieder door het 
afhalen van 1 T-shirt per persoon. Het is leuk als je je T-shirt gelijk aantrekt als je gaat 
spinnen! 

 Veiligheid: Met de Brandweer Vlaardingen zijn de veiligheidsaspecten besproken. Dit 
heeft geleid tot een aantal veiligheidsregels die voor iedere deelnemer en supporter 
gelden. We vertrouwen erop dat een ieder deze aanwijzingen opvolgt! 



 Toeschouwers/supporters in de zaal: Op last van de Brandweer en ten bate van ons 
aller veiligheid, mogen er maar een beperkt aantal mensen in de zaal aanwezig zijn. 
Er is daarom gekozen om het gebied waar de spinners actief zijn vrij te houden van 
toeschouwers/supporters. Hierdoor zul je borden en afzettingen tegenkomen in de 
zaal die jullie daarop attent maken.  
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking, want hierdoor dragen wij met elkaar bij 
aan een geweldig & veilig Spinning Event 2019! 

 Sponsorgeld: Het sponsorgeld graag storten via de iDeal button op de website. Je 
kan hier jouw geld op jouw teamnaam storten. Eventueel cash geld kan ingeleverd 
worden op zondag 17 maart bij de balie bij binnenkomst. Besef echter dat dit heel 
tijdrovend is voor de organisatie en bovendien moeten er kosten aan de bank 
betaald worden voor het inleveren van cash geld en dat willen wij natuurlijk liever 
niet! 

 Zondag 17 maart: Melden/inschrijven is mogelijk vanaf 07.00 uur in Sporthal Holy 
aan de Korhoenlaan 6 in Vlaardingen. Kom op tijd, de fietsers van het 1e spinning uur 
moeten uiterlijk 07.45 uur startklaar op hun fiets zitten. Voor alle andere uren geldt 
ook dat je een kwartier voor aanvang van het spinninguur klaar staat. 

 Vrijwilligers kunnen zich melden bij de Informatiebalie in de kantine. 
 Instellen fiets: Er lopen vrijwilligers rond aan wie je hulp kunt vragen bij het instellen 

van je fiets. Ook zijn er genoeg ervaren spinners in de zaal die je kunnen helpen. 
 Waardevolle spullen: vanwege de veiligheid mogen er géén sporttassen de zaal in!! 

Er mag slechts een plastic/papieren tasje mee de zaal in. Dit kan in het plastic kratje 
achter de spinningfiets worden geplaatst. Let er op dat je het plastic kratje achter je 
spinningfiets schoon achterlaat! Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om je 
sporttas/waardevolle spullen in te leveren bij de speciaal daarvoor bestemde 
garderobe op de begane grond. Hier is continue toezicht aanwezig. In de kleedkamer 
zijn geen kluisjes aanwezig.  

 EHBO is aanwezig in de sporthal alsmede meerdere BHV-ers. 
 Parkeren: In de directe omgeving (max. 500 meter) van de Sporthal Holy zijn 3 

parkeerterreinen aanwezig. Wees zorgvuldig met waar u uw auto parkeert, want de 
ervaring leert dat de politie soms controleert en bonnen uitdeelt. Dat geld kun je 
beter besteden aan Villa Joep! Tevens is er een grote fietsenstalling aanwezig. 

 Massage: De gehele dag zullen er weer tafel- en stoelmassages verzorgd worden 
door professionele masseurs van TouchFit; zij zorgen voor de nodige ontspanning 
van de benen, rug of schouders. Deelnemers en toeschouwers betalen slecht € 7,50 
voor 10-15 min ontspanning. De gehele opbrengst is voor Villa Joep!  

 Telefonische bereikbaarheid: De informatiebalie is bereiken op zondag 17 maart 
onder telefoonnummer: 06-2215 0931. Let op: dit nummer alléén op 17 maart 
gebruiken! 

 Informatie: Voor vragen kunnen jullie terecht bij het organisatieteam (CREW); zij zijn 
te herkennen aan een roze CREW T-shirt. Ook kun je terecht bij de informatiebalie in 
de kantine (1e etage). 

 Algemene Informatie: alle informatie, route, adres etc. over het Spinning Event 2019 
kun je teruglezen op: www.spinningevent.nl 
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Alvast enorm bedankt voor jullie inzet, medewerking en natuurlijk sponsoring/donatie, 
mede namens Villa Joep!! 
Wij wensen jullie een mooie, sportieve en gedenkwaardige dag toe en uiteraard heel veel 
succes! 
 
Tot zondag 17 maart! 
 
Namens het organisatie team van het Spinning Event 2019: 

Jan de Witte 
Marco Seij 
Elly Huijer 
Paulien Viola 
Wendela van Roon 
Christian Gaasbeek 
Richard v.d. Toorn 
Rob van der Nagel 
Ton Viola 
Jeroen Visser 
Tino Hoogendijk 
 
 
DISCLAIMER EIGEN RISICO 
Stichting Sports for Life Vlaardingen is niet verantwoordelijk en 
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel, verlies 
of beschadiging van personen en/of zaken die het gevolg zijn van het 
bezoeken van en/of deelnemen aan het Spin for Life Spinning Event op 17 
maart 2019 in de Sporthal Holy te Vlaardingen. 
 
 
DISCLAIMER PRIVACY 
Tijdens het Spin for Life Spinning Event worden er foto- en filmopnames 
gemaakt die voor publicitaire en promotionele doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Stichting Sports for 
Life Vlaardingen (mailadres: info@spinningevent.nl) 
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