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Bestuur
Jubileum RBB 35 jaar
Sponsoractie KIKA-KinderKanker vrij
Zoals jullie weten bestaat de Reddingsbrigade Boxtel dit seizoen 35 jaar. Om dit te vieren zijn er al
verschillende activiteiten georganiseerd en zullen er nog een aantal volgen.
Tijdens de voorbereidingen voor ons jubileumseizoen is het bestuur in contact gekomen met een
vader van een van onze leden, Patrick van den Aker. Deze fanatieke hardloper heeft het plan
opgepakt om zijn hobby te koppelen aan een goed doel, namelijk KIKA.
Hij heeft het bestuur van de RBB benaderd en voorgesteld om samen een sponsoractie te gaan
houden. Wij vonden het een mooi idee om samen op te trekken om geld in te zamelen voor dit
goede doel en hiermee deels ook extra budget te generen voor ons jubileumseizoen.
Samen met Patrick hebben we een plan gemaakt en deze maand gaat de sponsoractie van start.
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij over deze actie en samen gemotiveerd aan de
slag gaan.
Om jullie meer inzicht te geven over hoe de actie tot stand is gekomen en hoe het in zijn werk
gaat, zal Patrick zich hieronder voorstellen.
Even voorstellen!
Ik ben Patrick van den Aker, getrouwd met Pascalle. Samen hebben we twee kinderen, Demi (lid
van RBB) en Mike.
Ik heb verschillende hobby's en een daarvan is hardlopen.
Jaren geleden het plan opgepakt om eens een hele marathon te volbrengen. In 2016 is me dit
ook daadwerkelijk gelukt (Eindhoven). En dat smaakte naar meer. Het leek me ook ontzettend
leuk om dit voor een goed doel te doen.
Na er goed over nagedacht te hebben, heb ik besloten om ervoor te gaan.
Ik ga voor KIKA KinderKanker vrij een marathon lopen en zo proberen een mooi bedrag voor KIKA
bij elkaar te krijgen.
Helaas redt 1 op de 4 kinderen die te maken krijgen met deze vreselijke ziekte het niet.
KIKA heeft als doelstelling de overlevingskans van deze kinderen te verhogen van 75% naar 95%.
Als vader van 2 gezonde kinderen, wil ik mij graag inzetten voor deze kinderen en hun omgeving.
Al snel kwam het idee bij me op om samen met RBB een actie op te zetten, waarbij we de
opbrengst delen. Hiermee steunen we KIKA Kinderkanker vrij en heeft de Reddingsbrigade een
extra budget in het jubileumjaar.
Het bestuur was al vrij snel enthousiast en na een avondje brainstormen waren we eruit.

Uw zoon / dochter of u zelf krijgt van ons op zaterdag 17 maart of woensdag 21 maart een
(s)Teun boekje mee naar huis, inclusief een envelop.
Middels deze boekjes kan er op een leuke manier sponsorgeld opgehaald worden.
Hoe het werkt?
Elk (s)teunboekje bevat 25 afbeeldingen van "Teun" het spaarvarkentje, met daarop een
kraslaag.
Onder elke kraslaag staat een bedrag afgebeeld tussen €0,50 en max €3,00
Het boekje bevat tevens een blok met 25 couponvellen, met op elk vel 8 aantrekkelijke
kortingscoupons.
U en/of uw kind gaat met het boekje op pad (ouders, grootouders, oom, tantes, vrienden, buren
etc.) en vraagt of men bereid is één of meer “varkentjes te wassen” (= krassen) voor de club en
voor KIKA.
De donateur betaalt vervolgens het tevoorschijn ‘getoverde’ bedrag.
Als dank ontvangt hij of zij één couponvel per gewassen varkentje.
Het betaalde bedrag stopt u vervolgens in het plastic zakje welke je vervolgens in de envelop
kunt stoppen.
Op zaterdag 31 maart en 14 april, kunt het boekje en de opbrengst weer inleveren op het
zwembad.
Ik en iemand van RBB zal op het zwembad aanwezig zijn.
We willen u vragen om thuis al even goed na te gaan of het totaal van open gekraste vakjes
overeenkomt met de opbrengst welke u in de envelop heeft zitten. Het omwisselen van
muntgeld in briefgeld wordt gewaardeerd maar is niet noodzakelijk.
Mede door jullie inzet zullen we een mooi bedrag voor de Reddingsbrigade en KIKA ophalen.
Alvast heel hartelijk dank!
Belangrijke data:
-

Zaterdag 17 maart: uitgifte (s) Teun boekjes op het Dommelbad

-

Woensdag 21 maart: uitgifte (s) Teun boekjes op het Dommelbad

-

Zaterdag 31 maart: inleveren opbrengst op het Dommelbad

-

Zaterdag 14 april: inleveren opbrengst op het Dommelbad

-

Zaterdag 9 juni: feestelijke bekendmaking opbrengst sponsoractie tijdens feestdag voor
het 35-jarig jubileum (informatie over deze feestdag volgt nog)

Uitgifte en inlevering van de boekjes kan gewoon tijdens de lesuren. We zullen jullie ontvangen
in de hal van het zwembad.

