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Beste Toerclub leden,

Nog volop in de zomerse sferen met schitterend  fietsweer hierbij wat aandachtspunten. 

- Onze seizoen-sluitings activiteit staat gepland op zaterdag 22 oktober. Omdat we het 
programma met wat levende muziek willen invullen hebben we wegens de beschikbaarheid van de 
band, voor de één na laatste zaterdag van het seizoen gekozen. 
Het programma begint in de na-middag met een drankje, muziek en aansluitend een buffet. Na het 
eten hebben we onder het genot van de muziek van de Band van Herman nog een leuke sportquiz.
Voor de leden is dit jaar, na een pauze van 2 corona jaren, de avond gratis toegankelijk. Uiteraard 
kan je ook je partner meenemen waarvoor dan een bijdrage van slechts 10,- gevraagd zal worden. 
Dus reserveer deze datum vast. Later (september) zullen we een (digitale) intekenlijst rond laten 
gaan voor de definitieve opgave.

- Sponsorkliks
Op dit moment zijn we met onze Sponsorklik actie de (eerste) 100 euro gepasseerd. Wij
willen met name onze inmiddels trouwe sponsorklik bestellers hartelijk dank zeggen voor
hun regelmatige bestellingen. Sponsor(klik) je nog niet ? Doe ook mee en laten we samen
deze gratis sponsoractie uitgroeien tot een jaarlijkse extra sponsorbijdrage waar we leuke club-
dingen mee kunnen doen.
Zie onze eigen website voor uitgebreide info.

- Kleding webshop
Vanaf heden t/m 7 september kan je weer clubkleding bestellen. Wederom tegen de scherpe 
clubprijzen en indien je verzendkosten moet betalen (onder 30,- bestelkosten) neemt de club deze 
kosten  (4,95) voor haar rekening. Nieuw in de webshop zijn mooie Rogelli sokken (3 kleuren, 
rood, wit of blauw) en armstukken (zwart). Dus bestel nu je kleding voor het
najaar/winter en of het voorjaar 2023).

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12267&cn=nl&ln=nl
https://toerclubexcelsior.nl/kleding/


- Samenwerking met Duursport
Vanaf heden zijn wij als toerclub een samenwerking aangegaan met Duursport Sportvoeding.
Dit bij velen van ons bekende Sportvoedings bedrijf zal een aantal voordelen voor jullie als lid en 
de Toerclub specifiek opleveren.
Elk lid kan met de speciale kortingscode ( TCEX12 ) via de website van Duursport de volgende 
producten tegen een korting van 12,5% bestellen:
* Duursport (o.a. kleding en bidons)
* Amacx sportvoeding
* Dynamic smeermiddel en schoonmaak

Tevens ligt er voor iedereen een 750 ml Duursport bidon op de club.
Daarnaast is Duursport bereid om op enig moment (bijv. jaarvergadering) een presentatie/voedings 
advies te komen geven.
Tot slot zal onze club per bestel-periode een cashback van 2,5% van Duursport ontvangen over de 
door ons (de leden) bestelde producten.
Als al vele jaren ervarings gebruiker van de Amacx producten juich ik deze samenwerking uiteraard
van harte toe :-)

Tot zover weer wat bijgepraat. We gaan hopelijk nog een mooie na-zomer/herfst tegemoet zodat we 
wekelijks nog vele km’s kunnen maken.
Misschien tot (een) zaterdag.
Groet,

Bestuur Toerclub Excelsior,
Edgar, Frans, Ronald en Joop

www.toerclubexcelsior.nl

https://www.duursport.nl/

