Beste Voorzitter,
Beste Luc,
Wij hebben het genoegen u aan te kondigen dat de RC Namur-Confluent
voor de zesde maal de deelname van de Rotary aan de 20 km door
Brussel organiseert op 28 mei 2017, ten voordele van de ZZG Ziekenhuis
Zonder Grenzen.
Waarom ?


Omdat deze gebeurtenis een internationale weerklank heeft in de
Media, wat uitstekend is voor de Rotary en haar imago.



Omdat het de gelegenheid is voor alle generaties een sportieve
uitdaging van formaat aan te gaan en dit in een uitstekende sfeer.



Ten slotte, omdat het een gelegenheid is om fondsen te verzamelen
voor een belangrijke Rotary actie : ZZG Ziekenhuis Zonder Grenzen.

Er wordt aan iedere club voorgesteld om ten minste DRIE deelnemers af te
vaardigen.
Of nog meerdere, zoals de RC Gembloux (42 deelnemers in 2015, 35 in 2016 en
reeds 37 dit jaar !).
De doelstelling 2017 is met meer dan 500 dragers van het vaandel van de
Rotary aan de start te komen !
De deelname bedraagt 65 €.


Van deze som wordt uw club gevraagd een deel ten laste te nemen, nl
40 € bestemd voor
- de inschrijving,
- voor het T-shirt met het logo van de Rotary
- en voor het rugnummer dat u ter plaatse op de stand van de Rotary
zal overhandigd worden.



De overige 25 € zijn ten laste van de deelnemer en rechtstreeks
bestemd voor ZZG Ziekenhuis Zonder Grenzen.



Een bijkomende individuele sponsoring voor elke hardloper door
familie of vrienden, Rotariërs van de club of anderen, is natuurlijk
eveneens mogelijk en zelfs gewenst : dit kan enkel de resultaten van
het gebeuren ten goede komen.

U vindt alle informatie terug op de site : www.rotary20km.be.
Of u kunt rechtstreeks inschrijven via het inschrijvingsformulier door te
klikken op : inschrijving.
Wij hopen natuurlijk u te ontmoeten in het Jubelpark eind mei, samen met
de vrienden die u zal uitnodigen.

Dus tot binnenkort !
Dit bericht is gericht aan de voorzitter, aan de laatste past-voorzitters, aan de
afgevaardigde en aan de sympathisanten ZZG van uw club.
Wilt u dit overmaken aan de andere leden van de RC Antwerpen-Mortsel ?
Alvast bedankt !
Michel Meunier
bestuurder ZZG, voor

Stéphane Dotremont
RC Namur Confluent
coordinator Rotary 20 km 2017

