Hallo allemaal,
Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten voor Spieren voor Spieren !
En wij vragen hierbij jullie hulp.
Zoals jullie op het nieuws kunnen lezen/horen vindt dit landelijk plaats in de nacht dat de
wintertijd ingaat ( er wordt op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur en 1 seconde
gesport ) om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte.
In 2016 vindt de Wintertijd Challenge plaats in de nacht van 29 op 30 oktober.
Omdat de deelname op dit tijdstip bij ons in voorgaande jaren is tegengevallen willen wij dit
jaar wel deelnemen aan Spieren voor Spieren, alleen op een ander tijdstip.
Namelijk op vrijdagmiddag 28 oktober van 15.00 tot 16.00 uur.
Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk banen gaat zwemmen. Alleen of met je hele groep !
Om meer kinderen bij deze actie te betrekken hebben wij besloten dat je je kunt aanmelden
als groep door je onder 1 naam in te schrijven !
Deelname aan de Wintertijd Challenge kost € 15,- per persoon/groep. Je mag dan ook met
de gehele groep komen banen zwemmen !
Via je sponsorpagina die je na inschrijving ontvangt kun je extra sponsorgeld ophalen.
Al het inschrijfgeld en sponsorgeld wordt door Spieren voor Spieren rechtstreeks ingezet voor
het mogelijk maken van nieuwe onderzoeken naar spierziekten bij kinderen.
Kom met je hele klas of als sportclub/team/buurtvereniging in actie en meld je aan als groep
(onder 1 naam) om te zwemmen voor Spieren voor Spieren !
Deelname van meester/juf met de gehele klas is natuurlijk ook super leuk. Of als directie en
medewerkers. Of als leider van een club met je team. Of als complete bestuur van een
buurt/wijkvereniging. Of als eigenaar van een winkel/restaurant met alle medewerkers..
Er zijn ideeën genoeg !! Heb je nog een idee laat het mij dan weten !
Zodra de inschrijving start krijgt u van ons een mail.
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen of suggesties hebben mail dan naar;
vitaloo-hfdzwemzaken@optisport.nl of naar astrid-1963@live.nl

