
Loop Fiets Proef Marathon Drenthe 2020 wordt verplaatst naar 2021 

 

Beste deelnemers en vrijwilligers, 

We hebben als organisatie vroegtijdig besloten dat ons mooie evenement op zondag 
13 september 2020 niet door te laten gaan. Wij vinden het ongelofelijk spijtig voor 
jullie, als deelnemer of vrijwilliger van de Loop Fiets Proef Marathon Drenthe, dat wij 
deze beslissing hebben moeten nemen. 

De overheid heeft besloten dat alle evenementen tot 1 september geen doorgang 
kunnen vinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

De datum van 1 september is geen vaststaande datum maar een streefdatum van 
het kabinet. Zeer waarschijnlijk hebben we dan nog steeds te maken met de 1,5 
meter afstandsregel. Nu ons evenement zo dicht op deze datum volgt zijn er te veel 
onzekerheden en vinden wij het ook maatschappelijk onverantwoord om het 
evenement veilig door te laten gaan. Een enorme teleurstelling voor ons allemaal.  

Als organisatie zetten wij ons in voor goede doelen. Juist in deze periode vinden wij 
het belangrijk om dat te blijven doen. Wij hebben inmiddels onze sponsoren op de 
hoogte gesteld over het annuleren van de Loop Fiets Proef Marathon Drenthe. Met 
trots mogen wij zeggen dat onze sponsoren trouw achter ons blijven staan zij hebben 
inmiddels toegezegd ons volgend jaar weer te willen steunen. 

Voor onze vrijwilligers betekent de annulering van dit jaar, dat wij de editie van 
volgend jaar, en wel op zondag 12 september 2021, graag weer een beroep doen op 
jullie. 

Voor de deelnemers geldt volgens de voorwaarden van ons evenement dat er geen 
restitutie wordt gegeven in geval van afgelasting. Als tegemoetkoming heeft het 
bestuur besloten dat alle deelnemers kosteloos en automatisch zijn ingeschreven 
voor de editie van zondag 12 september 2021.  

Wij vragen je begrip en geduld in deze uitzonderlijke situatie. 
 
Blijf sportief en gezond! 
 
Namens de organisatie van Loop Fiets Proef Marathon Drenthe 
 
Philip, Henk, Marjon, Klaasje, Jacco, Henriette, Berdi, Hans en Michiel 
  
  
 
  
  
  
 
 


