UITNODIGING
Fortenbouw

Zaterdagnamiddag 17 mei 2014
op het strand van Blankenberge

Blankenberge, 20 maart 2014
Ter attentie van :
de Clubvoorzitter,
de Clubsecretaris,

Geachte Clubvoorzitter,
Geachte Clubsecretars,

Lions Club Blankenberge organiseert zijn 4de FORTENBOUW WEDSTRIJD op 17 mei
aanstaande op het strand van Blankenberge ter hoogte van de Charlierhelling.
De vorige edities waren steeds voorbehouden voor geplaatste kinderen uit een 20-tal instellingen
uit onze regio. Een waar spectakel om 250 kinderen en een 60-tal begeleiders aan 35 forten te zien
bouwen en genieten van hun uitstap en boeiende namiddag!
Nu wensen we er een echt Blankenbergs topevenement van te maken, uiteraard gekoppeld aan
diverse sociale doelen binnen onze regio en met steun aan diverse verenigingen en instellingen.

Onze inzet :

Zo veel mogelijk erkende Blankenbergse sport- cultuur- en jeugdverenigingen
alsook instellingen en verenigingen met een maatschappelijk of sociaal doel
aanzetten om een team van 5 personen samen te stellen en in te schrijven.

Uw voordeel : 50% van de gewonnen geldprijs gaat naar uw vereniging og instelling.
Dit kan zelfs tot 300 euro oplopen voor de kas van uw vereniging!
De andere 50% gaat naar een gekozen sociaal doel ( zie inschrijvingsformulier )

Alle verenigingen kunnen zich hierbij ook extra kenbaar maken want naast een team van 5 sterke
fortenbouwers verwachten we natuurlijk ook een groep supporters van iedere vereniging om hun
team aan te moedigen.
Wij zorgen voor alle materiaal (schoppen en masten) alsook de nodige media-aandacht om dit
evenement en de deelnemende verenigingen positief in de kijker te brengen.
Aarzel dus niet en stuur dit bericht zo snel mogelijk door aan al uw leden, schrijf zo snel mogelijk
in want wij zullen misschien het aantal forten moeten beperken wegens logistieke redenen.
De beperkte deelnameprijs van 25 euro per team gaat integraal terug in de sociale prijzenpot.
Wij hopen u en uw team te mogen begroeten samen met hun supportersgroep!
Met vriendelijke groet,

We serve !
Peter Dudal				
Voorzitter			
Krist Vandenbroucke
Coördinatie Fortenbouw
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