Sponsorloop op 23 juni

Op donderdag 23 juni houdt Dynamica een sponsorloop. Dit wordt de eerste sponsorloop voor
alle jeugdleden. Met z’n allen rondjes lopen rond de baan in Middelburg. Met het geld dat door
de jeugdleden wordt opgehaald kunnen verschillende jeugdactiviteiten worden georganiseerd.
Hoe werkt de sponsorloop?

Op de training krijgen de jeugdleden een envelop met een brief. Bij deze brief is een
sponsorkaart gevoegd. Met dit formulier kan de jeugd langs bij familie, vrienden, buren of
kennissen. Zij kunnen het jeugdlid ondersteunen met een klein bedrag per gelopen ronde of
een vaste bijdrage. Tijdens de sponsorloop wordt met een rondekaart bijgehouden hoeveel
rondjes ieder lid loopt. Het ingevulde formulier wordt meegenomen naar de sponsorloop op 23
juni en aan de trainer gegevn. Na afloop komt het formulier weer terug en kan het
sponsorbedrag geïnd worden.
Kan ik komen kijken? Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken naar de
prestaties van zoon, dochter, broer, zus, buur of vriendje. We hebben u hard nodig om de
sporters aan te moedigen.
Programma Het programma is als
volgt: We verwachten alle jeugdleden om
17.30
uur op de atletiekbaan in Middelburg waar ze eerst gaan inlopen. Daarna krijgt iedereen
instructie en een rondekaart. Om
18.00 uur
starten alle pupillen met het lopen van zoveel mogelijk rondes. Ouders staan langs de kant hun
kroost aan te moedigen om ze naar ongekende prestaties te leiden. De pupillen hebben een
rondekaart en iedere 200 meter kunnen ze deze laten aftekenen. Zij worden per 200 meter
gesponsord. Om
18.15 uur
stoppen zij met rennen. Zij krijgen dan wat drinken en wat lekkers terwijl dan de junioren van
start gaan. Zij moeten hun rondekaart elke 400 meter laten aftekenen, zij worden per 400 meter
gesponsord. Ook voor hen staat na afloop drinken klaar met wat lekkers.
Uiterlijk 19.00 uur
zijn de activiteiten afgerond.
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Wij hopen u allemaal voor de laatste keer op de Middelburgse atletiekbaan te mogen
begroeten, voordat we na de zomer naar de nieuwe baan kunnen.
De jeugdactiviteitencommissie,
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