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11-STEDEN-SPONSOR-TOCHT
Beste jeugdschaatser en ouder(s)/verzorger(s),
Het schaatsseizoen zit er alweer bijna op.. Op de laatste dag van het
schaatsseizoen, zaterdag 12 maart 2016 organiseren wij weer een spetterende 11-stedensponsortocht voor jullie allemaal. Ook vorig jaar zorgden
jullie ervoor, dat dit spektakel een absoluut succes werd. Niet alleen was het
beregezellig, ook werden er net als andere jaren weer honderden euro’s opgehaald voor het goede doel.
Wat is de bedoeling?
Op 12 maart a.s. zal de Drechtstedenhal in Dordrecht worden omgetoverd
tot een waanzinnig 11-steden-par-cour. Er worden bruggen en stempelposten gebouwd, klûneplaatsen aangelegd en een echte stempelkaart zullen
onderdeel zijn van deze barre tocht. Ook zal er weer een echt blaasorkest
aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat jullie, door zoveel mogelijk rondjes te
schaatsen in een half uur tijd, geld inzamelen voor
CliniClowns. ”

Zieke en gehandicapte kinderen worden vaak geconfronteerd met hun gebreken, met wat ze níet kunnen. CliniClowns focust zich op de kwaliteiten
van elk kind. Door met ze te spelen creëren we tijdelijk een omgeving zonder
beperkingen.
Een clown is in staat om vaste patronen te doorbreken. Zo ontstaan verrassende situaties die de fantasie en creativiteit van kinderen én hun omgeving
prikkelen. Zieke kinderen zijn gewoon weer even kind. En hun omgeving
krijgt de mogelijkheid daarvan te genieten en even te ontspannen.
Het bedrag wat we met zijn allen bij elkaar rijden zal aangewend worden
voor dit doel en voor onze eigen club (denk hierbij aan schaatskleding en
kamp/startdag etc).
Wat moeten jullie doen?
Wij vragen jullie om na ontvangst van deze brief zoveel mogelijk sponsors te
zoeken. Die sponsors kunnen je ouders zijn, maar ook ooms, tantes, opa’s,
oma’s, buren, kennissen enzovoorts. De sponsors schrijven op de sponsorvel hun naam en het bedrag, dat ze aan jou voor elke geschaatste ronde willen geven. Hoe meer rondjes je rijdt hoe hoger het bedrag ( de kleinsten zullen ongeveer 15 rondjes rijden, de grotere kinderen halen soms wel 30 rondjes. Of een sponsor schenkt jou een vast bedrag ongeacht hoeveel rondjes
je rijdt. Bedenk wel, dat het parcours volgebouwd is met hindernissen. Je
kunt dus niet het hele parcours hard door rijden.
Hopelijk nemen jullie veel supporters mee om jullie aan te moedigen.
We loven een prijs uit voor diegene die het hoogste bedrag bij elkaar weet te
schaatsen.
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Van dag tot dag
28 Februari:
Je hebt deze brief met de sponsorenvelop (digitaal) ontvangen en je probeert tot 12 maart zoveel mogelijk sponsors te vinden.
12 maart
Dit is de grote dag. Je krijgt een half uur de tijd om zoveel mogelijk rondjes
af te leggen. Voor elke ronde krijg je een stempel bij de stempeltafel. Je
neemt je kaart weer mee om het geld op te halen bij je sponsors.
Het geld dat je hebt opgehaald voor het goede doel kun je op 3 manier inleveren bij de vereniging:
1. Overmaken op het rekeningnummer van District Hoekse Waard KNSB,
IBAN: NL 52 RABO 0354 310 437
2. Afgeven bij penningmeester Els Bouman, adres: Christinastraat 9, 3265
BB Piershil (in brievenbus)
3. Afgeven bij secretaris Colinda Preesman, adres: Keizersdijk 44a, 3291
CE Strijen (bij bedrijf Preesman Potplanten of in brievenbus)
Als je nog vragen hebt over de 11-stedensponsortocht, dan kun je die altijd
stellen op zaterdagochtend aan je trainer. Of je neemt even contact opnemen met onderstaande mensen. Heb je zoveel sponsors weten te vinden,
dat ze niet meer op het sponsorformulier kunnen? Dan print je gewoon nog
een blaadje.
Let op
De 11-stedensponsortocht begint om 9.00 uur op 12 maart 2015
Na afloop om 10:00 uur zullen de prijzen voor progressie en snelste jongen/meisje worden uitgereikt beneden in de ruimte achter de kantine.
Wij wensen jullie alvast veel succes met het zoeken van sponsors. En natuurlijk hopen we, dat jullie allemaal heel veel rondjes zullen rijden.
Met sportieve groet,
De jeugdschaatstrainers,
Voor vragen:
Esther Thielen
districthoeksewaard@gmail.com
NB: Het bedrijf waar je papa of mama werkt kan
voor € 25, - of € 50, - of meer ook mee sponsoren.
Informatie via Wim van Dijk. (wim.dijk@planet.nl)
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11-STEDENTOCHT SPONSOR FORMULIER
Naam schaatser:…………………………………………………………….… Goede doel 2016: CliniClowns
Naam

Adres/Plaats
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Bedrag
per ronde

Vast bedrag

Totaal

Handtekening.
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