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Spitsfietsen gaat nog even door…
Het einde van het jaar 2017 is in zicht en
daarmee zou de einddatum van Spitsfietsen
ook bereikt zijn. Veel fietsers hebben de
afgelopen maanden gebruik gemaakt van onze
app en we hebben veel enthousiaste reacties
ontvangen. Daarom zetten we het project graag
nog even door, nog tenminste 2 maanden! Je
kunt dus 2 maanden langer met ons
meefietsen. Je hoeft hiervoor niets te doen,
behalve fietsen natuurlijk. De rest regelen wij.

De voorwaarden veranderen niet. Wie het
maximum van drie maanden nog niet heeft
bereikt, fietst nog voor geld.
De maandelijkse prijzen zijn de zelfde als in het
afgelopen jaar:
·1e prijs: een iPad t.w.v. € 500
·2e prijs: 2 x weekend weg bon t.w.v. € 250
·3e prijs: 3 x Wehkamp bon t.w.v. € 100
·10 x een krachtige powerbank (à € 7,50)

Uitnodiging evaluatieonderzoek
Aan het einde van het project Spitsfietsen willen wij
graag het volgende van de deelnemers weten:
• Heeft de geldbeloning fietsen gestimuleerd?
• Heeft de loterij fietsen gestimuleerd?
• Bent u fietsen leuker gaan vinden?
• Bent u meer gaan fietsen?
• Voelt u zich door meer fietsen gezonder of fitter?
• Staat uw werkgever positiever tegenover fietsen
naar het werk?
• Gaat uw werkgever ook fietsen stimuleren?
Om deze vragen te beantwoorden sturen wij je
halverwege januari een online enquête toe. Die geeft
ons antwoord op de vraag of het overheidsgeld
zinvol is besteed. En daarnaast of het
goed is om vaker deze projecten te doen.
Halverwege januari ontvang je
een enquête in je mailbox.

Prijswinnaars Ipad
oktober en november:
Martijn van der Veen (19 het
atelier) heeft de Ipad van
oktober gewonnen.
Hanneke Maurer (Vivente sbo
De Brug) heeft de Ipad van
november gewonnen.

