Hallo allemaal!

De trainingen zijn weer begonnen en we proberen weer leuke en uitdagende trainingen te verzorgen.
Zo is er vorige week bijvoorbeeld met gewichtjes gezwommen en hebben we conditie kunnen
opbouwen met behulp van een stormbaan. Zv Scholtenhagen is weer volop in actie!
Als vereniging hebben we natuurlijk ook nog wensen. Er zijn altijd nog leuke, zinvolle materialen en
activiteiten te bedenken. De trainers hebben daar natuurlijk ideeën over, maar jullie vast ook wel!
We dagen jullie uit om mee te denken over materialen die jullie graag zouden willen gebruiken bij de
trainingen. Schrijf het op een briefje en lever het in bij je trainer! Met deze ideeën willen we graag
snel aan de slag. Hier hebben we geld voor nodig en dit gaan we inzamelen door mee te doen aan de
grote clubactie. Daar hebben we jullie bij nodig!
Hoe werkt het? Vanaf 19 september kun je (via de link of de QR code onder aan deze bladzijde) loten
verkopen. Je vraagt aan je ouders, opa’s en oma’s, buren, vrienden enz. of ze loten willen kopen. Zij
vullen alles in (en natuurlijk ook jouw naam, dan weten we hoeveel je verkocht hebt!) Vanaf daar
gaat alles vanzelf, je loopt niet met geld! Er is absoluut geen leeftijdsgrens om loten te verkopen!
Deel het bericht zodra het op fb staat (houd Zv Scholtenhagen gewoon goed in de gaten) en doe een
poging. Elk lot helpt!
We hebben een streefdoel van 1500 euro. We weten dat dit een hele uitdaging is, maar we willen
deze met jullie aangaan! Wie helpt door heel fanatiek loten te gaan verkopen?
We zouden het fantastisch vinden om jullie via facebook en via de website op de hoogte te kunnen
houden van het bedrag en van de geweldige ideeën die jullie bedenken. We hebben de mooie kans
om hier samen de schouders onder te zetten! We gaan ervoor!
Groetjes,
Zv Scholtenhagen
https://lot.clubactie.nl/lot/zwemvereniging-scholtenhagen/50395

