
 
                Januari 2019 

                                                                                                                               

  

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 22e  VAN WOERDEN MARS 2019 

 

1. Doelstelling 

De Commando Wandel Stichting, kortweg COWS genaamd, organiseert op donderdag 9 mei de 22e 

Van Woerden Mars. 

 

2.Inschrijving 

Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret alsmede 

voor een ieder die gedurende tenminste 6 maanden behoort of heeft behoord tot het personeel van 

het KCT.  De inschrijving is per E-mail, te richten aan: cows@korpscommandotroepen.nl    

U dient hierbij de volgende gegevens te vermelden:  

 Aanmelding deelname 22e van Woerdenmars, uw naam, voorletter(s), roepnaam uw volledig 

adres en tevens uw registratienummer en de lichting waarmee u de groene baret heeft 

behaald.  

  

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.  Wanneer u zich heeft aangemeld 

en u bent later alsnog verhinderd, is er geen recht op restitutie voor gemaakte kosten en 

reserveringen.   
 

De sluitingsdatum voor de inschrijving is woensdag 1 Mei 2019 

 

3. Kosten 

Het inschrijfgeld per persoon is: 

  1. €  12,00 inclusief  medaille, en lunch, maar zonder diner. 

  2. €  24,00 inclusief medaille, lunch en rijstmaaltijd (prijsstijgingen voorbehouden).  

  3. €  15,00 Indien u alleen aan het diner deel neemt. 

Het inschrijfgeld dient men direct bij aanmelding te voldoen. Overschrijving naar ons 

rekeningnummer NL30.SNSB.0904.3301.33 tnv Commando Wandelstichting COWS   o.v.v. 22e 

van Woerden Mars en uw naam.   

Inschrijvingen of betalingen na sluitingsdatum worden met euro 3,50 verhoogd.  

 

4. Datum 

De Van Woerden Mars wordt gehouden op donderdag  9 mei 2019. 

 

5. Start 

Elke deelnemer moet zich melden tussen 08.00 en 08.25 uur bij 

Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal (Zuid), telefoonnummer 0165-533343 
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6. Logistiek 

De afstand bedraagt circa 30 km. Halverwege wordt een lunch aangeboden bij het KCT in de 

Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Na afloop van de mars ontvangen de deelnemers die 

zich daarvoor hebben opgegeven en betaald een diner in Huis ten Halve. 

 

7. Wet bescherming persoonsgegevens 

Het bestuur van de Commando Wandelstichting gebruikt uw persoonsgegevens om een lijst van 

deelnemers te kunnen samenstellen en u daar tussentijds over te kunnen informeren. Op de 

deelnemerslijst wordt vermeld: Uw naam, woonplaats en lichting. De woonplaats is handig voor 

wanneer u met collega’s kunt en wilt carpoolen.  

Uw gegevens worden door de COWS verder niet met derden gedeeld.  

Indien u zich inschrijft geeft u tevens aan geen bezwaar te hebben tegen de vermelding van uw 

naam, woonplaats en lichting op de deelnemerslijst en/of naam en eventueel foto in een artikel voor 

“de Groene Baret” 

 

8. Aansprakelijkheid 

COWS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of 

ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkheden. 

 

9. Bekendheid met huishoudelijk reglement 

Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn met de inhoud van het huishoudelijk 

reglement van COWS betreffende de 22e Van Woerden Mars. De deelnemer verklaart dit reglement 

zonder enige reserve te aanvaarden. 

 

10. Beslissing COWS bestuur 

In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de COWS.  

 

11.Tenue 

Het tenue is een groene polo met het COWS commando-embleem als opdruk, zie de afbeelding 

hieronder. Verder een lange zwarte broek en baret. De groene polo met COWS-embleem  is indien 

niet in uw bezit te koop bij de start voor euro 17,50.   Een lange zwarte broek dient men zelf te 

regelen. Extra accessoires zoals rugzak, heuptas e.d. zijn wel toegestaan, mits deze in niet te felle 

kleuren zijn! Denkt u aan de uniformiteit, indien u niet over het juiste tenue beschikt is deelname 

helaas niet mogelijk. V.B. een korte zwarte of roze broek of een (donker) blauwe broek is helaas 

niet toegestaan! Voor onze Belgische vrienden is een afwijkend tenue toegestaan en wel; Belgisch 

camo, mil.kledij met rode of groene baret. 

  
12. Weigering 

Het COWS-bestuur is gerechtigd een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.  

 

13. Herinnering 

Deelnemers die de afstand met succes hebben afgelegd ontvangen een medaille. 

 

Met vriendelijke commandogroeten,  

Jan Middelkoop   Eduard Torenbos   Marc Roovers   Hein Schoots 


