Voetbal jij straks met 7-voudig international Ruben Schaken?
HOE DOE IK MEE?
Het enige dat je moet doen is 50 euro sponsorgeld ophalen. Dit bedrag + het sponsorformulier lever je in bij Frank
Post of Wouter Bakelaar. Uit alle ingeleverde formulieren worden 8 gelukkige winnaars bepaald. Dit wordt
gedaan door middel van loting. Geen winnaar? Niet getreurd, voor iedereen die deelneemt ligt er een gesigneerde
bal van Ruben Schaken klaar!
Let op! Je kunt het bedrag + het formulier tot en met 27 april 2019 inleveren, daarna maken wij de 8 gelukkige
winnaars bekend!
𝐷𝑜𝑒 𝑗𝑖𝑗 𝑚𝑒𝑒? !

Let op! Jonger dan 16 jaar? Vermeld dan de naam, het e-mail adres en telefoonnummer van je ouder/verzorger

Bij deelname van jongeren onder de 16 jaar, is de schriftelijke toestemming van ouders vereist. Zonder de
handtekening van de ouder, kan het inschrijfformulier niet in behandeling genomen worden door 24Event

WAAR KUN JE HET BEDRAG + FORMULIER INLEVEREN?
Het bedrag + formulier kan worden ingeleverd bij Frank: Steneweg 67 in Middelharnis, of bij Wouter: Oranjelaan
46 in Dirksland. Zorg dat het formulier helemaal is ingevuld!
De uiteindelijke loting zal bepalen of jij straks samen met Ruben Schaken een balletje mag trappen in het Prieel
van de Staver. Haal jij 50 euro op?

SPONSORFORMULIER

Naam

Adres

Datum

Handtekening

Bedrag

WAT IS 24EVENT EIGENLIJK?
Wouter Bakelaar en Frank Post gaan 24 uur lang voetballen. Iedereen mag tegen ons komen voetballen. Elk potje
duurt 5 minuten, dus schrijf je snel in via www.24Event.nl. Frank en Wouter zullen totaal 148 potjes voetballen in
deze 24 uur, ben jij een van de tegenstanders?
Dit evenement vindt plaats op 3 en 4 mei 2019. De starttijd is 15:00 en zal dus op 4 mei 15:00 eindigen. De locatie
voor dit evenement is Het Prieel in De Staver (adres: Olympiaweg 32, Sommelsdijk).
Naast de pannakooi challenge zijn er gedurende deze 24 uur vele side-events waarbij wij jou voor een
totaaloverzicht graag verwijzen naar onze website www.24event.nl/side-events!
Het geld komt via de Roparun terecht bij instellingen, goede doelen en projecten die zich bezighouden met de
(palliatieve) zorg van mensen met kanker.

De toegestuurde gegevens van het inschrijfformulier worden uitsluitend gebruikt voor de genoemde sponsoractie en niet verkocht/verhandeld
aan derden. 1 maand na het event zullen al deze gegevens worden vernietigd.

