
 

 

 

 

 

Beste wandelaar, 

Met veel spijt in hart moeten we u melden dat DE MOLSE 60 in 2020 niet zal plaats vinden door de 

Corona epidemi. Wat een heus feest moest worden, een hoogdag voor de organisatie en de vele 

wandelaars valt nu volledig in het water. Het is een pijnlijke maar enige juiste beslissing.  

De gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en de hele maatschappij komt op de eerste plaats. 

 

 

Terugbetaling tickets: 
Wij hebben volgende terugbetaling uitgewerkt: 

- Inschrijvingsgeld BBQ wordt 100% terugbetaald; 

- Inschrijvingsgeld Lunch wordt 100% terugbetaald; 

- Inschrijvingsgeld van de wandeling wordt voor 50% terugbetaald. 

De afgelopen maanden hebben wij reeds diverse kosten gemaakt welke wij zo veel mogelijk hebben 

proberen te annuleren. Maar ook voor onze toeleveranciers zijn het moeilijke tijden waardoor niet 

alle gemaakte kosten konden gerecupereerd worden. Met deze terugbetalingsregeling hebben we er 

dan ook voor gekozen om onze organisatie financieel gezond te houden zodat toekomstige edities 

niet in het gedrang komen. We willen via deze weg ook nog even benadrukken dat ons event volledig 

op vrijwillige basis georganiseerd en georganiseerd wordt uit initiatief van scouts Mol Ginderbuiten 

en lichtstoetwagenbouwers De Fiksers. 

 

Een financieel duwtje in de rug: 
Uit ervaring van de 2 vorige edities weten we dat vele deelnemers onze vereniging een warm hart 

toedragen. Wie ons een financieel duwtje in de rug wil geven, kan zich registreren via dit formulier. 

De schenkers krijgen volgend jaar een week vroeger toegang tot de ticketshop zodat ze alvast 

verzekerd zijn van hun tickets en zullen aan de finish van de editie in 2021 een leuk aandenken 

krijgen. 

Noteer het alvast in je agenda want op 24 april 2021 hopen we jullie allemaal te mogen ontvangen 

op De Maat voor de 3de editie van de Molse 60 en de eerste editie van de Molse 60 for Kids! 

We willen u bedanken voor de steun en het vertrouwen in onze organisatie, we hopen dat we op uw 

begrip kunnen rekenen. 

Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en trek regelmatig je stapschoenen aan want deze helpen de 

zorgen even te vergeten! 

Stevige linker en tot volgend jaar! 

De Molse 60 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe07-XJyAsHapuKDGyRHYasvzRBfapz-JmUUaNdrujOz7WT-g/viewform
https://outlook.live.com/mail/inbox/id/www.demolse60.be

