Beste stagegangers,
De zomer staat weer voor de deur en jullie weten perfect wat dit wil zeggen:
“De zomerstage van Zwemclub Nijlen komt eraan!”
Dit jaar gaat deze stage door in Catez, Slovenië
van zaterdag 29/06/2019 t/e/m woensdag 10/07/2019.
Wij zijn alvast super enthousiast!
Om al in de sfeer te komen, en jullie ondertussen de mogelijkheid te bieden
om nog een centje bijeen te sprokkelen organiseren we een heuse SWIMATHON!
Wat houdt dit exact in?
Op zaterdag 1 juni, tijdens de training, gaan jullie gedurende EXACT 1 uur trachten zoveel mogelijk lengtes te
zwemmen.
Per lengte kunnen jullie jezelf laten sponsoren door vrienden, familieleden, …
Dit bedrag is volledig voor uw eigen rekening!
Dus zorg voor zoveel mogelijk sponsors, en je kan een deeltje van de kosten van uw eigen stage recupereren.
Hoe ga je te werk?:
VOOR DE SWIMATHON:
Stageganger A: “Tante Julia, zou jij me willen sponsoren voor de Swimathon van de Zwemclub. Hiermee kan ik
een deel van de kosten van mijn stage recupereren.”
Tante Julia: “Maar natuurlijk manneke/meiske, wat ga jij doen en hoe kan ik sponsoren?”
Stageganger A: “Ik ga zoveel mogelijk lengtes proberen te zwemmen op 1uur. Jij kan me dan een bedrag per
lengte sponsoren en dan rekenen we achteraf uit hoeveel je me exact sponsort.
Tante Julia: “En hoeveel lengtes ga jij zwemmen?
Stageganger A: “Ik denk ongeveer 50 (terwijl hij goed weet dat hij er 80 zwemt :-) )”.
Tante Julia: “Awel, dan sponsor ik € 0,2 per lengte jongen. Dus dan sponsor ik ongeveer 10 euro voor uw
stage.”
NA DE SWIMATHON
Tante Julia: “En manneke/meiske, hoeveel lengtes heb je nu gezwommen?”
Stageganger A: “Tante, ik was keigoe in form, ik heb zelfs 80 lengtes gezwommen.”
Tante Julia: “Amai, dat heb je super gedaan! Dan sponsor ik je met plezier € 0,2*80 = € 16 euro.”
Stageganger A: “Dank u, tante Julia”
Tante Julia: ”Graag gedaan manneke/meiske. Veel plezier op uw stage.”
Voor degenen die tante Julia niet graag in 't zak zetten kan je ook gewoon een vast bedrag laten sponsoren. :-)
Jullie krijgen in elk geval nog een sponsorformulier, waarop je de gesponsorde bedragen (en handtekeningen)
kan bijhouden.
Veel succes,
De trainers
PS: Graag hadden we aan de ouders gevraagd om eventueel mee te helpen tellen. Idealiter zorgen de zwemmers
ook voor een opvallende badmuts, zodat het tellen goed kan verlopen.
Meer info volgt

