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SAVE THE DATE!
Beste Trophy-rijders!

De rit van 2018 ligt al weer een tijdje achter ons. Het was de vuurdoop voor het nieuwe bestuur, maar met
het fantastische weer en de mooie omgeving kon het eigenlijk niet stuk. Dit neemt niet weg dat we blij zijn
met de vele positieve reacties na afloop!!
Sponsoren
Naast onze trouwe hoofdsponsor GRIP, hebben we deze keer twee 'subsponsoren'. De subsponsoren
zijn De Borg Trading en Werk Bij Personeelsdiensten. Ook zij staan voor een substantiële bijdrage in
de kosten. Hartekijk dank! Zonder sponsoren zouden we de rit niet kunnen organiseren zonder de
inschrijfgelden sterk te moeten verhogen!

De BCT-Trophy 2019
Ondanks alle positieve reacties op de rit van vorig jaar, wilden we graag een beter beeld krijgen van de
ideeën en wensen die bij jullie als Trophy-rijders leven. Daarom hebben we een enquête gehouden. De
respons was groot, ruim 80%! Dank daarvoor, daar konden we wat mee!

Op basis van de uitkomst van de enquête, zetten we voor 2019 de rit uit in het mooie Ost Friesland
(Duitsland). Het is een prachtig gebied waar we je graag kennis mee laten maken!
Wanneer
Het weekend van 18 en 19 mei 2019. Waarom deze keer wat later dan je gewend bent? Omdat het in Ost
Friesland dan op z'n mooist is! Zo is het gebied bekend om de prachtige rododendrons die dan volop
bloeien. Een andere reden dat we voor deze datum kiezen is vanwege vakanties, feestdagen en andere
rally's die deze maanden vullen. Reserveer dit weekend alvast in je agenda!

Inloopmiddag
Net als voorgaande jaren nodigen we je graag uit voor de welbekende inloopmiddag. Deze houden we op
zondag 7 april 2019. Altijd goed om kennis en vaardigheden na de winterstop weer af te stoffen!
Nieuw!
Een aantal mensen heeft in de enquête aangegeven graag eens een echt relaxte rit te willen rijden.
Daarom bieden we deze keer, naast de al bestaande Toer- en Sportklasse, de ‘Relaxklasse’. Dit is een
bolpijl-rit zonder kaartleesopdrachten, zonder wedstrijdelement. Een rit waarbij ook de navigator van het
landschap kan genieten!!

Inschrijven
De inschrijving voor de rit is weer opengesteld. Je weet, wees er op tijd bij, want vol is vol! Het
inschrijfgeld bedraagt €439,00 per equipe wanneer je een tweepersoonskamer boekt. Het is ook mogelijk
twee éénpersoonskamers te boeken. Dan is het inschrijfgeld €489,00 voor een equipe.

En....

Schrijf je voor 31 januari 2019 in, dan vind je een heerlijke fles wijn op je kamer. De fles wordt een echt
collectors-item, met een prachtig, stoer en uniek Trophy-etiket!
Nieuwsbrieven
Zoals je ziet zijn we al weer enthousiast aan de slag. We hopen dat je, net als wij, ook uitkijkt naar
de volgende Trophy! Vergeet niet de datum alvast in je agenda te zetten en houd voor extra voorpret en
nadere informatie onze Nieuwsbrieven in de gaten.
Privacy
Het zal je niet zijn ontgaan, vorig jaar 25 mei is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht
geworden. Bij deze wijzen we je nog graag op onze privacyverklaring. Wil je weten welke gegevens we
van jou gebruiken en waarvoor, kijk dan op onze website onder de knop 'Privacy'.

Maar voor het zover is wenst het BCT-bestuur jullie:

Fantastische feestdagen, een prettige
jaarwisseling en een goed en gezond 2019!!!

Gaat u voor het laatste nieuws naar onze website: www.bcttrophy.nl

