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Zwem mee tegen ALS
bij HZ&PC in Heerenveen
De Wedstrijd
Vorig jaar vond de succesvolle eerste editie van
de kerstestafette plaats. Naast meerdere estafette
programma’s zwemmen we dit jaar nog meer in
de kerstgedachte. We gaan namelijk ook zwemmen
tegen de spierziekte ALS. Tijdens deze KerstSwim
willen we zoveel mogelijk geld inzamelen. We nodigen
jouw vereniging van harte uit ook mee te doen!

Het Doel
Zwemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet
voor ALS patiënten. Zij zijn erg beperkt in hun beweging en
spierkracht. En dat terwijl zwemmen juist ook voor hen een
verademing is. Gelukkig zijn er speciale zwempakken voor
ALS patiënten, waardoor ze toch nog het water in kunnen.
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Helaas zijn deze pakken ontzettend duur. En dat is precies de reden
0098/15

waarom we met deze wedstrijd een sponsorbedrag willen binnenhalen.
Het doel? Een bedrag bij elkaar zwemmen om minimaal twee zwempakken te kunnen aanschaffen, die we doneren aan Stichting ALSopdeweg.

De Sponsoring
Lichtleverancier Light4U uit Joure heeft zich als sponsor aan dit bijzondere evenement verbonden.
Eerder steunden ze al andere sportieve evenementen in de strijd tegen ALS. Maar ook de deelnemende teams kunnen bijdragen. Je kunt als team meedoen door je in te schrijven voor het laatste
programma: de Estafette500 (10x50m vrij gemengd). Die 500m is niet voor niets gekozen,
want elk jaar overlijden 500 ALS patiënten en komen er 500 bij. Geld is dus hard nodig.
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Stel een team samen, maak je teampagina op

Voorafgaand aan de Estafette500 zijn er ook

en probeer zoveel mogelijk sponsoren binnen

reguliere estafette programma’s. Het programma

te halen. Hier is ook een speciale prijs te behalen,

en de bepalingen vind je op onze website. Inschrijving

maar de mooiste prijs is wanneer wij met alle teams

kan via ws-wedstrijdzwemmen@hzpc-heerenveen.nl.

samen een mooi kerstcadeau kunnen overhandigen

Je bent als club niet verplicht aan het laatste

aan ALS patiënten.

programmanummer Estafette500 mee te doen,
maar uiteraard bevelen we het van harte aan!

Check de infographic op onze website
voor meer informatie. Inschrijving kan via:

Alvast bedankt voor je interesse en graag tot ziens!

ws-wedstrijdzwemmen@hzpc-heerenveen.nl

TC Wedstrijdzwemmen HZ&PC Heerenveen.

