
Middelburg, 6 april 2017

Onderwerp: uitnodiging teamavond!

Beste SamenLoper, belangstellende,

SamenLoop voor Hoop is een heel bijzonder evenement waar veel bij komt kijken. Ik nodig jullie graag uit voor de derde en laatste 
informatie- teamavond met andere teams/individuele lopers/survivors en vrijwilligers en hen die overwegen om met ons mee te 
doen. Op deze teamavond zetten we de puntjes op de i voor een onvergetelijke, ontroerende, gezellige en bijzondere SamenLoop 
voor Hoop Walcheren 2017.

Graag nodigen we jullie uit op 8 mei 2017 om 19.30 uur bij het clubhuis van de korfbalvereniging Fortis, Koopmansvoetpad te 
Oost-Souburg. (let op; dit is naast de speeltuin Oost-Souburg)

We hopen om 21.30 uur de avond te kunnen afronden.

Programma:

 Laatste huishoudelijke mededelingen

 Stand van zaken acties

 Een deelnemer verteld

 Laatste vragen

 Pauze

In de Pauze ontvangen de Teamcaptains voor hun teams:

 Enveloppe met polsbandjes;

 Enveloppe met ontbijt- lunchbonnen;

 Eventuele reservering marktkraam;

 Eventuele reservering overnachtingen 
Kloostergangen;

 Alle bestelde T-shirts voor hun teams.

In de Pauze ontvangen Marktkraamhouders niet zijnde 
deelnemers:

 Enveloppe met polsbandjes;

 Enveloppe met ontbijt- lunchbonnen;

 Reservering marktkraam;

 Eventuele reservering overnachtingen 
Kloostergangen;

 T-shirts voor standhouders (blauw)

In de Pauze ontvangen de Survivors/Eregasten:

 Polsbandje;

 besteld T-shirt.

In de Pauze ontvangen Commissieleden voor hun vrijwilligers:

 Enveloppe met polsbandjes;

 Enveloppe met ontbijt- lunchbonnen;

 Eventuele reservering overnachtingen 
Kloostergangen.

 Alle bestelde T-shirts voor hun vrijwilligers

Teamleden hebben mogelijkheid om acties af te rekenen met de penningmeester en artikelen mee te nemen voor de laatste 
actieweken.
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Vervolg programma:

 Het Marktplein;

 Vragen, opmerkingen etc.;

 Laatste kans op INSCHRIJVEN!!

Als wij met alle teams, survivors/eregasten en vrijwilligers de schouders eronder zetten, kan KWF Kankerbestrijding weer meer 
wetenschappelijk kankeronderzoek financieren. Samen komen we steeds dichter bij de dag dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.
We zijn er helaas nog niet, maar we komen steeds een stap verder.

Ik hoop jullie 8 mei te mogen begroeten op de teamavond!

Met vriendelijke groeten,

Namens subcommissieTeamwerving 
SamenLoop voor Hoop Walcheren 2017
Jessica de Boer
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