Beste ouders,
Er staan ons de komende weken een aantal bijzondere opkomsten te wachten, waar we u
graag in meenemen,
18 uurs race
Op vrijdag 24 september gaan wij met de verkenners deelnemen aan de 18 uurs race op de
Kralingse Plas.
Vanaf vrijdagavond 20:00 uur zullen onze verkenners 18 uur lang rondjes gaan zeilen op de
Kralingse Plas, samen met een heleboel andere verkenners uit Rotterdam. Dit belooft een
groot spektakel te worden. Voor de kinderen is het heel spannend om de hele nacht in de
boot door te zeilen of te slapen (voor sommigen dan).
Uiteraard zorgen wij dat de kinderen gedurende de nacht worden voorzien van de nodige
gezonde en misschien iets minder gezonde maar wel lekkere hapjes en drankjes.
Zaterdagmiddag rond 14:00 uur zullen we finishen, waarna we samen met de kinderen de
boten zullen terugbrengen naar het groepshuis.
Uiteraard bent u van harte welkom om ons te komen aanmoedigen, ook ’s nachts!
We grijpen deze race ook aan om een sponsoractie te organiseren. Na de lastige coronaperiode kunnen we een kleine aanvulling wel gebruiken. Daarnaast hebben we een heel leuk
doel in gedachten waar we op dit moment nog niet heel veel over kwijt kunnen. We hopen op
de nog te organiseren ouderavond u hier meer over te kunnen vertellen. Het zou mooi zijn
als de verkenners in hun omgeving proberen zich per ronde of met een eenmalig bedrag te
laten sponsoren. Op die manier kunnen we met z’n allen hopelijk een mooi bedrag ophalen.
Mocht uw zoon of dochter niet kunnen deelnemen aan de 18-uurs race, laat u dat aub even
weten bij Schipper Bergenhenegouwen.
Open dag – 2 oktober
2 oktober organiseren we een open dag. Wij doen dit niet alleen, maar in heel Nederland
zullen diverse scoutinggroepen op deze dag hun deuren en terreinen openzetten. Wij willen
dit gelijk combineren met een leden-werfactie. Door te laten zien wat we allemaal doen,
hopen we weer wat extra nieuwe leden binnen te halen, zowel bij de welpen als bij de
verkenners.
Hiervoor willen we graag de hulp van ouders inroepen. Het zou mooi zijn als er met name op
scholen etc. bekendheid gegeven zou kunnen worden aan deze dag. Wij zorgen voor folders
en flyers en we hopen dat u wilt zorgen dat ze op de goede plek terecht komen. Folders kunt
u op zaterdag ophalen op de Schut.
Daarnaast kunnen we op vrijdag 1 oktober en op zaterdag 2 oktober nog wat hulp gebruiken
bij de voorbereiding van de open dag en op de open dag zelf. Op vrijdag gaan we opruimen,
schoonmaken en opbouwen en op zaterdag zouden we heel erg geholpen zijn als een aantal
ouders ons willen helpen bij het ontvangen van deelnemers en vooral bij het geven van
voorlichting bij de info stand.
Het beloven mooie weken te worden! Aanvullende informatie wordt tzt verspreid via de app
of via de website.
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Sponsorformulier 18 uurs race
Naam:………………………………………………………………….
Naam

Bedrag per Eenmalig
ronde
bedrag

Handtekening

Email adres
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Het ingevulde formulier graag kopiëren, scannen of (leesbaar) fotograferen en uiterlijk vrijdag 24
september inleveren bij Schipper Bergenhenegouwen of inleveren bij / mailen naar Schipper Durkstra
(mdurkstra@calandtroep.nl)
Wij zorgen dat alle sponsors na de race van ons de uitslag te horen krijgen met een digitaal
betaalverzoek.
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