
 
 Arnhem, 22 februari ’19 
 
 
Beste Ouder(s)/ Verzorger(s), 
 
Ook dit jaar gaan we weer sponsorspringen. Vorig jaar was dit een groot succes. We hebben een aantal 
nieuwe toestellen en materialen kunnen aanschaffen.  In de week van 25 t/m 30 maart 2019 gaan we 
kauwgomballen springen om geld in te zamelen voor:  
 
 De aanschaf van een nieuwe trampoline en turnblokken. 
 De aanschaf van opblaasmaterialen.  
 Een gratis turninstuif “turn je gek” in de meivakantie. 

 
Hoe werkt dit? 
De bedoeling is dat uw kind op zoek gaat naar één of meerdere sponsoren. De sponsoren kunnen op 
bijgevoegd formulier (sponsorlijst) intekenen. Hierbij is er de keuze om een bedrag per rondje te 
sponsoren of een vast bedrag. Aangezien sommige kinderen best veel rondjes kunnen rennen, is het 
raadzaam om altijd een maximaal bedrag te noemen. Dit om onaangename verrassingen achteraf te 
voorkomen. 
 
Tijdens de reguliere les wordt er een springparcours uitgezet. De kinderen gaan vervolgens twee keer 
vijf minuten dit parcours afleggen, waarbij ze proberen om zoveel mogelijk rondjes te rennen. Aan het 
einde van de les wordt het aantal afgelegde rondjes op de sponsorlijst van uw kind genoteerd. Met 
deze lijst kan uw kind vervolgens het gesponsorde bedrag gaan innen. U bent van harte welkom om, 
eventueel samen met de sponsoren,  uw kind aan te moedigen. 
 
Graag het gesponsorde geld, in een afgesloten zakje met daarbij de sponsorlijst, de eerstvolgende les 
inleveren bij de leiding. Als beloning krijgen alle kinderen een zakje kauwgomballen voor hun inzet. 
Het kind dat het meeste sponsorgeld inzamelt krijgt een leuke verrassing!!  
 
Wij hebben veel zin om met z’n allen geld in te zamelen voor onze doelen. Mocht u verder nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met: 

Ellen Leidekker 
06-23928880 
ellen.leidekker@hotmail.nl 
 

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Stichting Gym & Turnen Arnhem 

 



 
SPONSORLIJST KAUWGOMBALLEN SPRINGEN  

Naam kind  
 

Naam leiding  
 

Aantal rondjes  
 

          
Paraaf leiding 

 

Naam sponsor Vast bedrag  Bedrag per rondje Maximaal bedrag 
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