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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 23e VAN WOERDEN MARS 2022 

 

 

1. Doelstelling 

De Commandovereniging West-Brabant, organiseert de 23e Van Woerden mars op Vrijdag 29 April 

2022. 

 

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: covwestbrabant@korpscommandotroepen.nl   

u dient hierbij de volgende gegevens te vermelden:  

• Aanmelding deelname 23e Van Woerden mars, uw naam, voorletter(s), roepnaam en 

volledig adres en tevens uw registratienummer. Voor de hiervoor gerechtigden, de lichting 

waarmee u de groene baret heeft behaald en overigen, de periode waarin u bij het KCT in 

dienst bent geweest.    

  

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 dinsdag 26 April 2022 

 

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 NL71INGB0006547503 tnv COV West-Brabant o.v.v. 23e 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 vrijdag 29 April 2022. 

 

5. Start 

Elke deelnemer moet zich tussen 8:00 en 8.25 uur melden Huis ten Halve, Kruisstraat 60, 

Roosendaal. 

Wie onverhoopt toch na 8.30 uur in Roosendaal aankomt, kan telefonisch contact opnemen met de 

marsleider, Marsleider Marc Roovers 06-23057766. 

De aanvang van de wandeling is stipt om 8.30 uur.  

  

6. Logistiek 

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

Eveneens is het eventueel mogelijk om halverwege de mars in te stappen, dit moet dan vooraf bij de 

aanmelding/inschrijving al worden aangegeven. U dient dan uiterlijk 12.00 uur bij de ingang van de 

van Engelbrecht van Nassau Kazerne Roosendaal aanwezig te zijn. U kunt dan ook aan de lunch 

deelnemen.  

  

7. Wet bescherming persoonsgegevens 

Het bestuur van de COV West-Brabant 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 voor u handig  wanneer u met 

collega’s zou kunnen carpoolen.  

Uw gegevens worden 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. RIVM 

De 23e Van Woerden Mars zal alleen doorgang vinden wanneer ivm verspreiding van het 

Coronavirus, de door het RIVM en/of regering voorgeschreven regelementen en adviezen hiervoor 

ook de mogelijkheid bieden. Indien op 29 April nog aangepaste maatregelen geadviseerd en/of 

opgelegd zijn, is een ieder verplicht zich conform hieraan te gedragen.    

 

9. Aansprakelijkheid 

De COV West-Brabant 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. 

 

10. Bekendheid met huishoudelijk reglement 

Door inschrijving verklaart de deelnemer in te stemmen met de inhoud van dit huishoudelijk 

reglement en het zonder enige reserve te aanvaarden. 

 

11. Beslissing bestuur 

In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de COV West-Brabant.  

 

12.Tenue 

Het voorgeschreven tenue is een groene polo voorzien van een van de logo’s als hieronder 

aangegeven. Verder een lange zwarte broek, zwart reünie jack en uw baret. Een groene polo met 

COWS-embleem  is indien gewenst te koop bij de start voor € 15,00.  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!   

 
 



13. Sluitingsdatum inschrijving 

Om organisatorische redenen willen wij tijdig weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. 

Gelieve uw inschrijving en betaling dan ook zo spoedig mogelijk uit te voeren.  

 

14. Herinnering 

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

 

  


