SPONSORLOOP JEUGDKAMP VOETBALVERENIGING HEDEL 2018
Voor de jeugd van Voetbalvereniging Hedel is er dit jaar in het weekend van 9 en 10 juni
2018 weer een spetterend kamp.
Uiteraard hebben we geld nodig om dit weekend te organiseren. Vanuit de club is hier geen
budget voor beschikbaar en met alleen het inschrijf- en sponsorgeld redden we het niet.
Vandaar dat wij ook dit jaar weer een sponsorloop organiseren om geld voor dit jeugdkamp
in te zamelen.
Dit jaar houden we de sponsorloop op 19 en 20 maart 2018 voor de D, E en F pupillen
(tijdens de training). Het ingezamelde geld moet maandag 26 of dinsdag 27 maart
ingeleverd zijn bij een van de organisatieleden. Deze zullen op de avonden tijdens de
training aanwezig zijn. Te herkennen aan een naambordje met voetbalkamp erop.
We starten met de sponsorloop om 18.30 uur op het voetbalveld in voetbalkleding. Het is de
bedoeling dat je gewoon gaat trainen en wij halen je op als je aan de beurt bent voor de
sponsorloop. De jeugdspelers moeten dan een aantal malen een “voetbalparcours” afleggen.
Het is de bedoeling dat dit parcours 10 keer wordt afgelegd. U kunt een jeugdspeler
sponsoren door per afgelegde ronde een bepaald bedrag te geven (minimaal € 0,25 per
ronde). U mag ervan uitgaan dat wij de ronden bijhouden en dat de pupillen zeker de
minimale 10 ronden halen; het parcours wordt zo ingedeeld dat alle kinderen de 10 ronden
altijd halen.
U mag er natuurlijk ook voor kiezen om een vast bedrag te sponsoren i.p.v. een bedrag per
ronde. Dit geld kan voor of na de sponsorloop door u worden betaald.
Tevens worden er prijzen verdeeld onder de kinderen, voor het hoogste sponsorbedrag en
de meeste sponsoren.
U mag er natuurlijk ook voor kiezen om een vast bedrag te sponsoren i.p.v. een bedrag per
ronde. Dit geld kan voor of na de sponsorloop door u worden betaald.
Tevens worden er prijzen verdeeld onder de kinderen, voor het hoogste sponsorbedrag en
de meeste sponsoren.
Neem deze brief in ieder geval altijd mee naar de sponsorloop, zodat wij een schatting
kunnen maken over wat de inkomsten zullen zijn van de sponsorloop.

Namens de organisatie van het Voetbalkamp Hedel danken wij u voor uw steun.
Naam jeugdspeler:: ……………….………………………………………………………………
Team: ………………………………………………………………………………………………..
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