Sponsorbrief 2019
Hi Hilfertheemer!
Jij hebt de sponsorbrief in je handen. Hierin staat alles wat je wilt weten over de sponsorloop van 29
juni (15:00-17:30).
Wat gaan we doen tijdens de sponsorloop? Tijdens de sponsorloop gaan we rondjes rennen in ons
eigen bos. Het is de bedoeling dat jullie zo veel mogelijk rondjes rennen, want jullie gaan ervoor
zorgen dat je per rondje geld ophaalt voor onze scoutinggroep. Dit geld gaat naar onderhoud van ons
clubhuis, zoals een nieuw dak. Maar een gedeelte van het geld is voor jouw speltak, waar jullie gave
activiteiten van kunnen doen! Nodig ook je familieleden, vrienden en kennissen uit want zij zijn van
harte welkom om jou te komen aanmoedigen! En uiteraard gaat de leiding ook rennen. Ren jij meer
rondjes dan de leiding?!
Dit is de planning:
Wanneer?
1 juni – 22 juni
22 juni
29 juni
29 juni – 6 juli
6 juli

Wat?
Sponsors zoeken
Inleveren sponsorkaart
De sponsorloop!
Ophalen geld
Inleveren geld

Voltooid?

Sponsors zoeken
Dit doe je met je sponsorformulier. Ga hiermee langs bij familieleden, buren en andere
vrienden/kennissen. Leg ze uit dat wij een sponsorloop organiseren en dat jij op zoek bent naar
mensen die jou willen sponsoren. Mensen kunnen jou per rondje of met een vast bedrag sponsoren.
De rondjes zijn 150 meter en je hebt 15 minuten de tijd. Er is een maximum van 20 rondjes. Voor
bevers telt een gelopen rondje dubbel. Wij hopen dat alle leden minimaal €8 ophalen en hoe meer
hoe beter! Er is een prijs voor degene die het meeste geld ophaalt, dus doe je best!
Inleveren sponsorkaart
Neem je sponsorkaart mee naar de opkomst en lever deze in bij jouw leiding. De leiding zal de kaart
bewaren tot na de sponsorloop. Kan je niet komen naar de opkomst? Stuur dan een foto of scan van
jouw sponsorkaart naar de leiding.
De sponsorloop
Op 29 juni is het zo ver: de sponsorloop! We maken er een gezellige en sportieve dag van. Zorg dat je
je sportkleding mee neemt. Er zal een kleedkamer zijn waar je je kunt omkleden. Wij zorgen
uiteraard voor genoeg drinken. Wil je nog wat lekkers eten? Neem dan wat centjes mee, want de
rowans zullen lekkere hapjes verkopen. Aan het eind van de dag reiken we de prijzen uit. Per speltak
zijn er prijzen voor degene die het meeste geld heeft opgehaald en degene die de meeste rondjes
heeft gelopen. Ook is er een prijs voor degene met de coolste sportoutfit. Zet hem op!
Inleveren geld
Na afloop van de sponsorloop heeft de administratie voor jou berekend hoeveel geld jij hebt
opgehaald. Zorg dat je dit de week na de bosloop gaat ophalen bij je sponsors. Het is namelijk de
bedoeling dat je het 6 juli inlevert bij de leiding. Lukt dat niet of maak je het liever over? Doe dit dan
voor 6 juli op het volgende rekening nummer: NL78 RABO 0117 6560 62 t.n.v. Scouting Hilfertheem,
o.v.v. Naam lid, speltak en ‘BL’.
De leiding heeft er veel zin in en we hopen jij ook! Succes met het zoeken van sponsors en eventuele
training ;). Als je nog vragen hebt mag je deze altijd stellen aan de leiding.
De leiding van scouting Hilfertheem
ps: vergeet niet om je familie, vrienden en kennissen uit te nodigen!

