Sponsorloop voor Set Up & Compassion.
Woensdag 22 april organiseren wij met de vereniging een sponsorloop. Het is bedoeling
zoveel mogelijk geld binnen te halen. 50% is voor de vereniging, zodat we daar weer nieuwe
ballen, kleding etc. van gekocht kunnen worden. De andere 50% is voor Compassion.
Compassion is een stichting die kinderen in armoede helpt. www.compassion.nl
Marleen en Annie, de moeder en oma van onze jeugdspeler Inez, zullen in mei deelnemen
aan de muskathlon en willen zoveel mogelijk geld ophalen voor de kinderen in Afrika! Wij als
Set Up willen natuurlijk ook graag, dat deze kinderen naast school ook kunnen sporten. Een
idee is dat er oa. van de opbrengst volleyballen en netten worden geschonken.
Wat is de bedoeling? Op deze woensdag loop jij SAMEN met je team een halve marathon. Je
zult dus ongeveer 2 kilometer hardlopen! Dit is natuurlijk niets vergeleken met wat de
mensen in Oeganda moeten meemaken! Ieder lid willen we dan ook vragen minimaal €15, op te halen. Meer mag altijd, en voor de hoogste opbrengst zal er een cadeau zijn! Het zal
mooi zijn, als we deze actie echt met zijn allen kunnen doen!
Wanneer wordt je verwacht?
Woensdag 22 april om 18.30 uur bij de sporthal de Oosterholthoeve.
Neem ook je sponsorlijst mee!
We hopen op een geslaagde actie, waar aanmoediging van ouders, broers, zussen, opa’s en
oma’s etc. van harte welkom is!
Bij vragen kunt u altijd mailen
marleen.kragt@home.nl
Sportieve groet en veel succes
Manon de Leeuw en Marleen Kragt
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Marleen en Annie, de moeder en oma van onze jeugdspeler Inez, zullen in mei deelnemen
aan de muskathlon en willen zoveel mogelijk geld ophalen voor de kinderen in Afrika! Wij als
Set Up willen natuurlijk ook graag, dat deze kinderen naast school ook kunnen sporten. Een
idee is dat er oa. van de opbrengst volleyballen en netten worden geschonken.
Wat is de bedoeling? Op deze woensdag loop jij zoveel mogelijk rondjes over het parcours.
Het parcours zal uit ongeveer 150 meter bestaan met verschillende hindernissen. Ieder lid
willen we vragen minimaal €15, - op te halen. Meer mag altijd, en voor de hoogste
opbrengst zal er een cadeautje zijn! Ben jij diegene??
Wanneer wordt je verwacht?
16.15 uur alle CMV groepen behalve N61
16.45 uur CMV N61, JC, MB1, MC1, MC2,
17.15 uur MA1, MA2, JB, JA
Deze middag, zien we je graag in de sporthal in sportieve kleding, zodat je zoveel mogelijk
rondjes kunt rennen. Neem ook je sponsorlijst mee! Ook als je een sponsoring hebt per
rondje. Daarna krijg je de lijst mee terug en verder informatie over het inleveren van de lijst
en geld.
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