Naam : ………………….………..................…………

 Nieuwe aansluiting
 Vernieuwing voor het jaar...................

E-mail : ……..……………….……………….....…………

Postcode : ………….… Land :……….......…….........

...……….…......................................................

Zonder kasseien geen koers

1977: Creatie van de trofee (kassei op sokkel). Eerste stappen naar de prefectuur voor het
behoud en de klassering van kasseistroken van een voorbeeldwegwijzer.
1978: Eerste contacten met “Bruggen en wegen” over de vraag tot behoud van de
departementele kasseiwegen die gebruikt worden door Paris - Roubaix. Jean-Claude Vallaeys
schrijft een brief aan alle burgemeesters op de wegen van Paris - Roubaix waarin hij hun intenties
nagaat omtrent de toekomst van de kasseiwegen op hun grondgebied.
1980: Jaar van het erfgoed. Meer dan 6000 personen signeren het gouden boek tot het behoud
van de kasseien.
1981: De departementele directie van uitrusting engageert zich tot het behoud van de
departementele kasseiwegen die door Paris - Roubaix gebruikt worden.
1982: Het boek van Jean-Marie Leblanc over de kasseien van het Noorden verschijnt.
Tentoonstelling over Paris - Roubaix in het Huis van het Noorden in Paris.
1983: Vastleggen van de twee type-routes met de te bewaren kasseistroken.
1986: Majoub ben Bella schildert de laatste 15 km van de route.
1988: Tentoonstelling “Paris - Roubaix” in het stadhuis van Roubaix.
1990: Het boek van Pascal Sergent over Paris - Roubaix “Chronique d’une légende” verschijnt.
1992: Tentoonstelling “Paris - Roubaix” in het Huis van de regio Nord-Pas de Calais in Paris.
1993: Klassering van de Trouée d’Arenberg” (9 februari).
1996: 1 km kasseien van de RD 158b in Sars-et-Rosières worden heraangelegd door de
algemene adviesraad van het Noorden. Viering van de honderdste verjaardag van de koers. Het
officiële boek van Pascal Sergent over de honderdjarige wordt voorgesteld.
2001: Opstarten van een studie over het behoud van de kasseiwegen onder leiding van de
algemene adviesraad voor het Noorden.
2002: 100ste wedstrijd. Plaatsen van een reuzenkassei aan de inkom van de wielerbaan. Nieuwe
kasseistrook in Templeuve. Start van het partnerschap tussen ASO, de Vereniging van
Agglomeraties van Porte du Hainaut, het tuinbouwberoepslyceum van Raismes en les Amis de
Paris - Roubaix om de kasseiwegen te onderhouden door leerlingen van het
tuinbouwberoepslyceum.
2003: Begin van een tweede, gelijkaardig partnerschap tussen ASO, de Vereniging van
gemeenten van Pays de Pévèle, het tuinbouwberoepslyceum van Lomme en Les Amis de Paris Roubaix .
2004: Opstarten van de website www.lesamisdeparisroubaix.com
2005: Start van de huldiging van de huldiging van oud-winnaars: overhandiging van de kassei aan
Emile Masson (1939).
2006: Restauratie van de Trouée d’Arenberg. Nieuw rapport van de vereniging “Le Haut du Pavé”.
Aanleg van 800m kasseien op de Chemin du Moulin tussen Beuvry-la-Forêt en Orchies.
2010: Deelname aan het beheersplan van de Trouée d’Arenberg.
2011: Grote Paris - Roubaix-tentoonstelling in de Hall de Région.
2012: Erkenning van onze vereniging als vereniging van algemeen belang
2013: Opstaren van een Facebook-account.
2014: Klassering van de vlakte van Bouvines.

Niet opdeopenbare weg gooien - Les Amis de Paris-Roubaix - E.Debruyne

Voornaam :……….........................…………………

Telefoon : …….…….......……………......................

Aansluitingsformulier “Les Amis de Paris - Roubaix”

Onderneming of vereniging : .………………………....

GSM : .....…………....................……………….......

Adres : ..………....……………………….…...............

.....................................................................

 70 = 1 m² kasseien heraangelegd

Wenst de vereniging “Les Amis de Paris - Roubaix” te steunen door aan te sluiten als :

 20 = Aanleg van 0,5 m² kasseien

Lid (jaarlijkse minimumbijdrage) :
 Frankrijk  20 of een ander bedrag: ________________ 
 Europese unie en Zwitserland:  25 of een ander bedrag: _________   Ander land:  30 of een ander bedrag: ________ 
 Gemeente met minder dan 1.000 inwoners:  80
 Gemeente met minder dan 2.500 inwoners:  150
 Gemeente met minder dan 10.000 inwoners:  300  Gemeente met meer dan 10.000 inwoners:  500
 Gemeente met meer dan 25.000 inwoners:  750
 Vereniging van gemeenten of andere vereniging:  750

Vereniging van algemeen nut volgens de wet van 1 juli 1901

De mijlpalen

Partners
Ville de

oubaix

Lycée
Horticole
de
Raismes

www.lesamisdeparisroubaix.com

Steun ons zodat
de legende blijft bestaan

De vereniging
Wie zijn wij ?
De vereniging groepeert de gepassioneerden van
de “koningin van de klassiekers” en telt 200 leden
waarvan 15% buitenlanders uit 12 verschillende
landen. De vereniging werd gesticht in 1977
door Jean-Claude Vallaeys (destijds algemeen
secretaris van de V.C. Roubaix) en Albert Bouvet
(destijds directeur competitie bij de Société du
Tour de France en organisator van Paris Roubaix).

Wat doen wij ?
Wij hebben rechtstreekse communicatie met de
beheerders van kasseiwegen (gemeenten,
vereniging van gemeenten of agglomeraties,
algemene adviesraden) waarbij wij helpen bij de
renovatie van kasseistroken, een onmisbaar
element binnen de wielerwedstrijd en het
regionale patrimonium. Wij ontwikkelen de
naambekendheid van de grote wedstrijd door het
voeren van promotie van zijn sportieve,
historische en toeristische aspecten
(tentoonstellingen, manifestaties, eren van oudwinnaars,…).

Waarom onze vereniging ?
TROISVILLES

MONS-EN-PEVELE

ERRE

WALLERS
ARENBERG

GRUSON

QUERENAING

NIVELLE
CYCLES PIETERS

Concessionnaire MBK - SYM I Agent Peugeot
Scooters 50 et 125cm3 - Bicyclettes
Ventes - Réparations - SAV - Accessoires

154 rue de Mouvaux - Tél : 03 20 36 50 67
38 rue de la Cloche - Tél : 03 20 25 35 14

Zonder ons zouden veel kasseistroken niet meer
bestaan en Paris - Roubaix zou waarschijnlijk niet
overleefd hebben. Door alle betrokkenen te
mobiliseren en door het voorbeeld te geven,
waarborgen wij het behoud van de wedstrijd en
zijn legende.

59200 TOURCOING

255, avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 65 84 21
E-mail :
contact@grafficopy.com

Agence de Lannoy
17 rue de Tournai
Tél : 0820 352 145

veloclub59@gmail.com

www.grafficopy.com

LES AMIS DE PARIS - ROUBAIX
49/1 Avenue Alexander Fleming Bâtiment C
59100 ROUBAIX
www.lesamisdeparisroubaix.com

- Door het ontwerpen en de levering van de bekende kassei op sokkel die aan de winnaar van de
wedstrijd wordt overhandigd.

De Raad van bestuur
Stichtend voorzitter: Jean-Claude Vallaeys
Ere-voorzitter : Jean-Marie Leblanc
Ere-ondervoorzitters: Jacques Marchand en
Christian Prudhomme
Ereleden: Alain Bondue - Albert Bouvet - René
Deruick - Philippe Crépel - Dirk Demol - Gilbert
Duclos-Lasalle Jean-François Pescheux Emile Daems - Thierry Gouvenou - Pino Cerami
() - Jean Stablinski () - André Mahé () - Emile
Masson () - Philippe Conrate () - Jean-Pierre
Bourgois ().

Voorzitter: François Doulcier
Afgevaardigd voorzitter: Alain Bernard
Ondervoorzitter: Jean Devys
Ondervoorzitter, communicatieverantwoordelijke: Eric Debruyne
Schatbewaarder: Christian Prez
Secretaris: Jocelyne Mondion
Adjunct-secretaris: Yves Mondion
Relatieverantwoordelijke met de stad Roubaix: Jean-Claude Herkenrath
Adjunct werken: Jacques Vasseur
Archief en tentoonstelling: Jean-Guy Sapin
Leden: Hubert Couplet en Patrick Fontaine
Permanent genodigden: Mme Sauria REDJIMI, schepen van sport Roubaix,
Emmanuel Preux, Clément PRUVOST, Henri Planckaert en Jean-Marie
Dubois

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door het secretariaat van de vereniging. Volgens de toepassing van artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 heeft u recht tot toegang en
wijziging van de gegevens die u aanbelangen. Indien u dit recht wil uitoefenen, wendt u zich tot het secretariaat van de vereniging.

- Door het beheren van een website en een Facebook-account: www.lesamisdeparisroubaix.com

FR76 1562 9027 7100 0760 9214 032

- Door het organiseren van tentoonstellingen en
onze aanwezigheid met een informatiestand op wedstrijden;

Numéro IBAN

- Door het organiseren of ondersteunen van
manifestaties rond de grote wedstrijd: eren
van oud-winnaars, erfgoeddagen, conferenties,
films, radio- en televisieuitzendingen…

Agence de Lannoy - 17 rue de Tournai - 59390 Lannoy - Tél : ++ 33 (0)820 352 145

- Door het oprichten en beheren van een
documentatiecentrum (publicaties en audiovisuele reportages): “het geheugen van de
legende”;

Betaling:  contant  cheque  overschrijving op onderstaand rekeningnummer

Het beeld van Paris - Roubaix bevorderen

Formulier terugzenden, samen met de betaling aan “Les Amis de Paris - Roubaix”.
Les Amis de Paris - Roubaix - Christian Prez - schatbewaarder
Résidence Le Prévôt - 18/34 rue de Tournai - F-59390 Lannoy
Christianprez.apr@numericable.fr

- Door het sensibiliseren en de aandacht op te eisen van de openbare
overheden: gemeenten, vereniging van gemeenten of agglomeraties,
algemene adviesraden, regionale adviesraden,…;
- Door het beheer van een renovatie- en
onderhoudsplan rekening houdende met
de wensen van de organisatoren;
- Door de uitvoering van werken dankzij
partnerschappen met beroepsscholen
binnen het landbouwonderwijs uit de
regio en de interventie van vrijwilligers
van de vereniging;
- Door het coördineren van de acties van
de algemene adviesraad en de vereniging van gemeenten.

Voor particulieren (woonst in Frankrijk): 66% voordeel op de inkomstenbelasting (binnen het
toegelaten maximumbedrag).
Voor Franse ondernemingen: 60% voordeel op de belastingen (binnen het toegelaten
maximumbedrag).

Beschermen en onderhouden van de kasseistroken

U ontvangt ons rapport “Le Haut du Pavé” en een diploma.

Onze acties

