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Contactgegevens

Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht
bezoekadres: van Limburg Stirumstraat 1a te Geldermalsen
Postadres:

Postbus 125
4190 CC Geldermalsen

Email:

info@rodekruisbloesemtocht.nl

Tel:

(06) 131 600 65

Website:

www.rodekruisbloesemtocht.nl

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is een rechtspersoon, geregistreerd bij KvK onder
nummer 41060079.
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Samenstelling stichtingsbestuur

Kees Roldanus

Voorzitter & Comités: Relatiebeheer, P&R Communicatie,
Sponsoring, Medewerkers en Muziek

Roland van der Heijden

Vice‐voorzitter & Comités: CLM, Veiling en Catering

Willfryd de Ruiter

Penningmeester & Comités: ICT en Tickets & Medailles

Hans van Kranenburg

Marsleider & Comités: PVC, Parcours en Run

Ben Koster

Algemeen bestuurslid & Comités: Hulpverlening en Verbindingen

Annelize de Wijs

Secretariaat
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Verslag

De 24e editie van de Nationale Rode Kruisbloesemtocht was een succes. In totaal hebben meer dan
28000 wandelaars deelgenomen aan het evenement. Door veelvuldig regenval voor aanvang van de
24e editie van het evenement waren een aantal delen van de wandelroutes onbegaanbaar met
gevolg dat de veiligheid van de wandelaars gereduceerd werd. De organisatie besloot daarom om
gebruik te maken van enkele zogenaamde slechtweerroutes. Bepaalde onverharde parcoursdelen
werden verplaatst naar verharde wegen. Vanaf vrijdagavond en zaterdagochtend werden tevens

bepaalde delen van het wandelparcours gerepareerd en verstevigd om het aantal wandelaars veilig
over de routes te kunnen laten wandelen.
Ook werd de capaciteit van de parkeerweilanden gereduceerd door de wateroverlast. De capaciteit
van één parkeerweiland werd geminimaliseerd. Alhoewel de parkeerbelasting groter werd op de
andere weilanden, konden de andere weilanden de parkeeropvang van de auto’s aan. Echter er was
wel enig herstelwerk aan de parkeerweilanden nodig na het evenement.
Het bestuur had besloten om voor de 25e editie van het evenement een speciale activiteit te
organiseren. Er werd gekozen voor een Bloesemrun. Om te kijken naar de haalbaarheid van een
Bloesemrun werd besloten om een try‐out voorafgaande aan de 24e editie van de wandeltocht te
organiseren. Vanwege de veiligheid en haalbaarheid werd besloten om het aantal deelnemers op
maximaal 250 te zetten. Er werd een ad hoc comité Bloesemrun opgericht voor de organisatie van de
run. De start en finish van de run waren op het veilingterrein. De afstand van de run was ruim 11 km.
Tijdens de run liepen ruim 230 deelnemers mee. De reacties van de deelnemers waren vooraf, tijdens
en na de run positief. De try‐out van de run werd over het algemeen geschouwd als geslaagd
bevonden.
Tijdens de 24e editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht waren er geen noemenswaardige
incidenten en de dienstverlening waaronder de EHBO had het rustig. Het weer op de dag zelf was in
het algemeen droog met een aangenaam wandeltemperatuur.
De voorbereidingen van de 24e editie van het evenement verliepen goed. Alle comités hebben
voldaan aan hun verplichtingen en uitstekende diensten en werk opgeleverd. De bezetting van een
aantal comités kan verbeterd worden waardoor de activiteiten beter verdeeld kunnen worden over
de vrijwilligers.
Met de netto opbrengst van de 24e editie heeft de stichting conform de gemaakte afspraken 75% van
de opbrengst gedoneerd aan het Rode Kruis en het overig deel is besteed aan de volgende goede
doelen:
‐Aanschaf van 26 bezigheidspakketten voor landelijk gespreide opvanglocaties voor vereenzaamde
ouderen. De opdracht is gegeven aan Pro’Special.
‐Lokale doelen aangedragen door vrijwilligers:
‐ Een bijdrage aan een beleef‐TV voor de stichting woon‐ en zorgcentrum Avondlicht in
Herwijnen (gemeente Lingewaal).
‐ Een bijdrage aan één ballontocht voor de stichting Heartbeat.
Door onvoorziene natte weersomstandigheden heeft de stichting meer kosten moeten maken dan
begroot waren. Hierdoor is de netto opbrengst van het wandelevenement lager uitgevallen dan de
verwachte opbrengst.
Met de inzet van meer dan 500 vrijwilligers en onze partners is de 24e editie van de Nationale Rode
Kruis Bloesemtocht inclusief de try‐out van de Bloesemrun goed, veilig en sfeervol verlopen. Het
bestuur bedankt al haar vrijwilligers, landeigenaren, krijgsmacht, sponsoren, overheden en alle
andere partners voor hun bijdrage aan een geslaagde 24e editie van de Nationale Rode Kruis
Bloesemtocht.

