ALL STARS
In 2008 is er door Arno en Irene Zijp bij hun 25 jarig huwelijksfeest een donatie aan
Kwiek ’78 gedaan om de selectie te sponsoren. Binnen Kwiek ’78 proberen we naast het
voetbal ook altijd gezellige activiteiten zoals uitjes en toernooien te organiseren. Met al
onze jeugdteams gaan we ieder seizoen iets leuks doen zoals indoor skiën, karten,
bowlen en bingoavondjes. Ook voor ons eerste elftal , het vlaggenschip van de
vereniging willen wij ieder jaar een gezellige avond organiseren.
De bijdrage van Arno en Irene hebben we destijds in een potje gestopt en er waren
meer supporters die spontaan een bijdrage hebben gestort.
In de loop van de competitie kwamen er steeds meer vragen van leden en supporters
die ook iets willen doen voor het elftal waar ze wekelijks van genieten in de competitie.
Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken en het onderstaande plan opgevat.
De spelers van het eerste kunnen door hun productiviteit op te voeren bij het maken van
doelpunten een potje bijeen sparen.
Voor ieder doelpunt dat wordt gescoord wordt er 10 euro in de spelerspot gedoneerd en
met dat geld kunnen ze dan jaarlijks een uitje organiseren en betalen. Daarnaast is er
een bonus te verdienen bij een periode titel en een super bonus bij het behalen van het
kampioenschap.
Nu is de het de uitdaging voor ons als supporters om het ALL STARS potje te vullen met
de benodigde euro’s en dat willen we op de volgende manier gaan doen.
Supporters kunnen deelnemen aan ALL STARS door voor ieder doelpunt dat wordt
gescoord een bedrag te storten van minimaal één euro. Meer mag ook en is welkom
maar is niet verplicht. Hoe meer deelnemers er zijn hoe voller de pot wordt en dan wordt
het pas echt leuk want al het geld dat voor ALL STARS binnen komt en niet wordt
uitgekeerd wordt voor de helft gestort in de jeugdkas en de andere helft gaat
rechtstreek naar Spieren voor Spieren*. Zo verbinden we onze vereniging aan een
initiatief dat ons na aan het hart staat.
Wij hopen van harte dat veel supporters dit ALL STARS initiatief zullen steunen.
U kunt u aanmelden bij Arno en Irene Zijp.
* De Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte en richt zich op
fondsenwerving. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren' ondersteunen veel
(ex) topsporters de doelstellingen van de Stichting. Spieren voor Spieren zet de netto-opbrengsten snel en
effectief in ten behoeve van spierziekte onderzoek en de verbetering van het diagnosetraject. Daarnaast
organiseert zij leuke activiteiten voor kinderen met een spierziekte.

ALL STARS
JA, ik meld me aan voor ALL STARS.
NAAM:
Telefoonnummer:
Email-adres (dan houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen):
Ik betaal voor ieder gescoord doelpunt …………………. EURO
Handtekening:

