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Thema avond Winnen door samenwerking 10 september 2018

RSIN 856 761 825

Datum | juni 2018
Betreft | Thema avond WINNEN DOOR SAMENWERKING 10 september 2018

Beste sportliefhebber,
De schaatsers van de RTC-Zuid dromen van een aansluiting bij de Nederlandse top. Hiervoor
trainen ze met veel plezier. De inzet en investering van de jonge schaatsers is hoog.
Thema avond
RTC-Zuid kan alleen bestaan door subsidie, giften en sponsoring. Op maandagavond
10 september organiseren we daarom de thema avond WINNEN DOOR SAMENWERKING met
als doel het bundelen van krachten tussen subsidie verleners, supporters en potentiële
sponsoren om een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze schaatsers.

Gianni Romme
Oud Olympiër Gianni Romme is ambassadeur van het RTC en stelt
zijn schat aan ervaring beschikbaar om onze schaatsers hun doel te
laten bereiken en vertelt ook u op 10 september graag over zijn
topsportervaringen met pieken en dalen. Ook onze talenten die elke
dag tot het uiterste gaan om het beste uit zichzelf te halen om de top te
bereiken, stellen wij tijdens deze avond graag aan u voor.
Uitnodiging
Wij nodigen u van harte uit voor deze inspirerende avond. Wij
informeren u graag hoe u onze schaatsers een duwtje in de rug kan
geven door het verlenen van subsidie of supporter/ sponsor te worden
en u daarmee zo hun kansen vergroot om net als Gianni Romme ook
voor goud te gaan!

Lees meer over de ambities van het RTC-Zuid in dit artikel op schaatsen.nl
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Praktische zaken
Datum:

10 september 2018

Waar:

Sportcomplex Tilburg T-kwadraat (bij de Ireen Wust – ijsbaan)
Stappegoorweg 1, 5022 DA Tilburg

Tijdstip: inloop vanaf 20.00 uur
aanvang

20.30 uur

Kosten: Om de kosten voor deze avond te dekken vragen wij een vrijwillige bijdrage van
€ 10,00 per persoon
Via onderstaande button kunt u zich aanmelden voor de avond:

Winnen door
samenwerking

