Beste sporter, ouder/verzorger,
Afgelopen seizoen is er helaas geen sponsoractie georganiseerd.
Tijdens de start van het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 29 september
willen wij met een sponsoractie starten. De reguliere lessen van deze dag
vervallen hierbij.
Tijdens deze middag zal in de Breehoek de jaarlijkse sponsorsprong van de trampoline
springers plaats vinden. Buiten zullen de turners, turnsters, kleuters, selectiegroepen en free
runners de sponsorronde doen over het obstakelparcours van in totaal 50 meter lang, waarbij
zij een pittenzak mee nemen om de rondes te kunnen tellen.
U kunt de sporters met een zelfgekozen bedrag per pittenzak sponseren. Ook dit jaar gaat de
opbrengst naar de vereniging maar is er een ontzettend leuke actie! De helft van het geld wat
uw kind ophaalt kan besteedt worden aan de nieuwe kledinglijn van de vereniging. Er zal
tijdens de sponsormiddag een stand aanwezig zijn om de nieuwe kleding te bekijken en te
bestellen. Verder zal er een kraam met wat lekkers zijn (ook hiervan gaat een deel van de
opbrengst naar de vereniging)
Tijdschema:
16:00 starten de kleuters en recreatie meiden tot en met 9 jaar
17:00 starten de free runners en het jongens turnen
18:00 starten de recreatie meiden 10 jaar en ouder en de selectie meiden
Hoe gaat het in zijn werk.
De sporters zullen in groepjes van 5 het parcours afleggen. Ze krijgen 5 minuten om zo vaak
mogelijk
het parcours heen en terug te lopen en zo veel mogelijk pittenzakken te verzamelen.
De week na de sponsor actie kan het formulier inclusief al het geld bij de train(st)er ingeleverd
worden. Wanneer u kleding heeft besteld en gebruik wilt maken van de actie kunt u de factuur
opsturen naar Mariëlle Gerritsen (marielle49@hotmail.com) Zij zal contact opnemen en ervoor
zorgen dat u het deel waar u recht op heeft terug krijgt van ons.
Deze actie loopt tot 1 januari, daarna blijft het geld bij DOTO.
Wij hopen op een ontzettend leuke en gezellige middag met alle
sporters en supporters. Tot dan!
Met sportieve groet,
de activiteitencommissie DOTO
Bijlage:
Flyer met kleding van de vereniging
Sponsorformulier
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