Hallo zwemliefhebber,
Wat leuk en wat goed dat je meedoet aan het sponsorzwemmen. Met een sponsoractie is het de
bedoeling dat je geld verzamelt wat ten goede komt aan een doel in het zwembad.
Veel kinderen die komen zwemmen missen de loopmat in het begin van het ondiepe bad. Helaas is
deze stuk en niet meer te herstellen. Heel erg jammer, het gaf toch net even een extra beetje
speelplezier. We hebben er eens goed over nagedacht wat we hier aan zouden kunnen doen. Een
groot budget voor speelattributen is er namelijk niet dus hebben we bedacht om geld in te zamelen
door middel van het organiseren van 2 sponsorzwemmomenten. Dit is voor jong en oud. Iedereen
die mee wil doen kan zich opgeven bij de kassa en daar een sponsorformulier ophalen. En dan is het
natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk sponsoren te verzamelen en een leuk bedrag bij elkaar te
zwemmen.
Hoe gaat het nu in zijn werking..
De sponsormomenten zijn op vrijdag 2 juli en op zaterdag 3 juli. Je hebt een lijst meegenomen/
gedownload voor het sponsorzwemmen. Met die lijst ga je je vader en/ of moeder, opa/ oma,
buurman/ -vrouw ooms en tantes of gewoon mensen die je wilt, vragen of ze je willen sponseren.
Daarbij vertel je dat het voor het zwembad is en dat we sparen voor een nieuwe loopmat. Als ze dat
willen, dan schrijven ze hun naam en hun adres op in het goede vakje op de achterkant van dit
formulier. Ze kunnen dan kiezen of ze een (klein) bedrag sponseren per baantje dat je gaat zwemmen
in een half uur, of dat ze een vast (groter) bedrag sponseren. Dat is helemaal aan hun. Zeg er ook wel
bij dat je een half uur de tijd hebt en hoeveel je denkt dat je kunt zwemmen in een half uur. Ze
kunnen ook een maximaal bedrag invullen voor het geval je veel meer baantjes zwemt. (kolom B
hoeft niet ingevuld te worden!) Je laat ons hierna z.s.m. (uiterlijk voor 30 juni) weten wanneer je je
banen wilt komen zwemmen.

De mogelijkheden om je banen te zwemmen zijn:
vrijdag 2 juli 18:30 – 19:30 uur
zaterdag 3 juli 12:00 – 13:00 uur.
Je neemt je lijst mee naar het zwembad (of nog leuker voor op de meter: een paar dagen van te
voren) en zwemt op teken van het bad-personeel zoveel mogelijk baantjes in een half uur. Kinderen
zonder diploma kunnen in het ondiepe hun ‘baantjes’ doen. Daarna wordt het bedrag uitgerekend en
krijg je je lijst weer terug. Nu kun je het geld ophalen bij je sponsors en kun je trots je verdiende
beloning laten zien. Als er nu genoeg kinderen/ ouders zijn die hieraan meedoen bestaat er een kans
dat er over een paar weken weer een loopmat aangeschaft kan worden of dat we hopelijk een groot
deel op weg zijn… Alvast heel veel succes met zoeken van sponsors en als ze het leuk vinden, dan
kunnen ze misschien komen kijken wanneer het volgens de maatregelen mag i.v.m. de Covid-19.
Personeel Zwembad “De Marne”

