Begin het nieuwe sportjaar met de DVSA-sponsorloop op zaterdag 5 januari 2019
Voor wie?
Voor alle leden van DVSA. Maar zeker ook voor vaders, moeders, opa’s en oma’s, voor
bestuursleden en leden van de DVSA-commissies, voor de vrijwilligers achter de bar en in de
keuken en verder voor iedereen van buiten die DVSA een warm hart toedraagt.
Waarom een sponsorloop?
Om toch, ondanks dat er geen wedstrijden zijn, een beetje aan onze conditie te werken en
om geld in te zamelen voor onze vereniging.
Hoe kun je aan de sponsorloop meedoen?
Je kan en mag alleen meedoen maar het is nog leuker als je met al je teamgenoten, trainer
en leider meedoet. Als je vader of moeder en misschien ook wel je opa of oma mee willen
lopen, mag dat natuurlijk ook, graag zelfs. Hoe meer steun, hoe beter. Het invulformulier
voor sponsoren is bijgevoegd.
Hoe werkt het?
Vraag aan zoveel mogelijk mensen om jou te sponsoren. Je spreekt daarbij af hoeveel geld je
krijgt als je aan de sponsorloop meedoet. Voor / op zaterdag 5 januari 2019 geef je aan de
leider van je team het invulformulier, waarop staat voor hoeveel geld jij gesponsord wordt.
Verder hoef je niets te doen behalve natuurlijk heel erg je best!
Wat moet je lopen?
Rondjes over de lijnen van het veld. Voor JO7 & JO8 een kwart veld, voor JO9 & JO10 & JO12
een half veld de rest het hele veld.
Starttijden:
Iedereen start tegelijk om 12.00 uur. Graag uiterlijk om 11.45 aanwezig ivm voorbereiding.
Na afloop staan er broodjes en drinken voor de deelnemers in de kantine klaar.
Waar lever je je geld in?
Na 5 januari weet je hoeveel rondjes je hebt gelopen en kan je gaan afrekenen bij iedereen
die jou gesponsord heeft. Lever het geld in voor 1 februari 2019 bij je leider of trainer.
Succes iedereen!
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