Beste leden van Serooskerke en Veere,
Net als de voorgaande jaren, wordt ook dit jaar weer een sponsorloop gehouden. De opbrengst van deze
sponsorloop, wordt besteed aan activiteiten voor de jeugd. Zonder deze opbrengst kunnen we geen leuke
activiteiten organiseren. Dit jaar organiseren we de sponsorloop op zaterdag 6 januari 2018
Net als vorig jaar gaan we dit jaar hardlopen tussen beide voetbalcomplexen. Maar nu doen we het in
omgekeerde volgorde dus van Serooskerke naar Veere.
De opbrengt van de leden van Veere komen Veere ten goede en de opbrengt van de leden van Serooskerke
komen Serooskerke ten goede.
Route sponsorloop
Dit jaar lopen we de sponsorloop over een route van Serooskerke naar Veere. De route is 6,0 km.

Sponsoren werven
Je ontvangt een sponsorformulier van jullie leider. Het sponsorformulier gebruik je om sponsoren te werven.
Vraag vrienden, familie, buren, collega’s, klasgenoten en kennissen om je te sponseren voor een vast bedrag.
Het bedrag wat gesponsord wordt, wordt contant aan je gegeven.
De dag van de sponsorloop
Om 14:00 uur lever je het formulier met het gesponsorde geld in bij de start van de route. Dit is bij voetbalclub
Serooskerke. Daarna ontvang je een hesje, zodat je goed zichtbaar bent en veilig de route kan lopen. Vanaf
14:30 uur loop je de route zoals aangegeven en rond 15:30 uur kom je aan het einde van de route. Je kan je
opfrissen in de kleedkamers van Veere en eventueel wat drinken in de kantine van Veere.
Aanmoedigen en hulp gevraagd
Alle door jou geworven sponsoren zijn natuurlijk van harte welkom om je langs de route aan te moedigen. Het
is ook een hele prestatie wat jullie neerzetten! Natuurlijk willen we dat iedereen veilig de sponsorloop kan
lopen. We willen trainers/leider, vaders/moeders, opa’s/oma’s en iedereen die het leuk vindt vragen om mee
te lopen/fietsen om deze veiligheid te waarborgen. Alle lopers krijgen voor de veiligheid een hesje uitgereikt bij
het begin van de sponsorloop.
Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 6 januari 2017 vindt ook de nieuwjaarsreceptie plaats. De nieuwjaarsreceptie start in Serooskerke
om 16:00 uur en in Veere om 17:00 uur en wordt door de clubs apart georganiseerd.
We hopen dat iedereen zijn medewerking wil verlenen om dit evenement tot een groot succes te maken en op
deze manier een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor beide clubs!

