Geachte voorzitter
Geachte trainer

Gent, 12 februari 2018

We zijn vereerd om uw uit te nodigen op de 41e editie van onze Gentse Internationale Voorjaarsregatta. Deze roeiwedstrijd in Gent, België, georganiseerd door Gentse Roei- en Sportvereniging, is een van de best georganiseerde en
uitdagende regatta’s van West-Europa.
Het weekend van 14 en 15 april zal opnieuw het kloppend hart worden van de roeigemeenschap van Europa, en we
willen graag dat u en uw team daar deel van uitmaakt.
Tijdens de regatta gaat onze aandacht volledig naar de sportieve kant. Eerlijke omstandigheden, een goed opgesteld
uurrooster en veilige roeiomstandigheden zijn onze prioriteiten. Onze medewerkers staan altijd paraat om u en uw
roeiers alle nodige informatie en hulp te verschaffen.
U vindt ons voorlopig uurrooster hier. Gelieve uw inschrijvingen in te geven in ons digitaal platform uiterlijk op vrijdag 30
maart 2018, 18.00 uur. Gelieve zeker het correcte GSM-nummer en mailadres van de verantwoordelijke door te geven.
Zo kunnen we u makkelijk bereiken.
Tussen de wedstrijden is er tijd voor een wandeling langs de wedstrijdbaan, of een koffie in ons regattadorp. Er is geen
betere plaats om tot rust te komen dan het historische centrum van Gent. Hebt u bewijs nodig? Deze video weet u zeker
te overtuigen.
One more thing: niet-Belgische roeiverenigingen betalen geen inschrijvingsgeld. Nochtans, om onze organisatie leefbaar te houden, zouden we het waarderen mocht u ons een vrijblijvende gift kunnen schenken. Klik hier voor meer
informatie.
Voor overnachtingen werken we samen met het hotel Holiday Inn Express Ghent. Dankzij hun grote bedden is dit hotel
uitermate geschikt voor roeiers. Gelieve hen te contacteren via res@hiexgent.be. Voor catering, gelieve een mail te
sturen naar info@loods25.be. Ze voorzien heerlijk ontbijt, middagmaal en avondmaal in onze roeivereniging.
Voor meer informatie en alle details, gelieve onze website www.gentsers.be/GISR te raadplegen. U vindt er de inschrijvingen, de resultaten, en documenten van de voorbije jaren.
We houden graag contact: volg ons op instagram @GISR2018 en op facebook.
We kijken ernaar uit om u te ontmoeten. Aarzel niet om ons te contacteren via GISR.regatta@gmail.com.
Met vriendelijke groeten
Jonas Deconinck
Voorzitter
Gentse Internationale Voorjaarsregatta

Mike Galet
Voorzitter
Gentse Roei- en Sportvereniging VZW
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