Ik sponsor € …… per kilometer, of een vast bedrag, namelijk € ……

Ik sponsor € …… per gezongen concert/repetitie, of een vast bedrag, namelijk € ……

Ik sponsor op mijn eigen manier: ………………………………………………

Naam van de fietser(s) die ik sponsor: …………………………………………

Naam van de zanger die ik sponsor:……………………………………………

Andere wijze van sponsoring:

Naam van de sponsor: ………………………………………………………

Martin Mans en zijn zoons, Mart en Jos, hebben in 2018 ruim € 14.000,– bij
elkaar gefietst voor onderzoek naar alvleesklierkanker.
Martin is meer dan 40 jaar succesvol in de muziek en daarbij ook al meer
dan 25 jaar dirigent van onze “Gouwestem”.
“In dit jubileumjaar van Martin samen met “De Gouwestem” willen we iets
extra’s brengen voor onze medemensen. www.degouwestem.nl voor
nog véél meer info.
De sportieve prestaties van Martin en zijn zoons hebben enkele leden van
Gouwestem geïnspireerd om aan te sluiten en in 2019 Samen voor het
goede doel, het onderzoek naar alvleesklierkanker, te gaan fietsen, én andere
acties te ondernemen.

Ik sponsor het initiatief Gouwestem/Fietsjemans om het onderzoek naar en tegen alvleesklierkanker te bevorderen.
Meer informatie op www.supportcasper.nl en www.martinmans.nl/011455

Beste zangvriend

Inschrijfformulier Gouwestem/FietsJeMans

CWM “De Gouwestem”
gaat FietsJeMans ondersteunen

En Verder De Andere Acties
Tijdens elke repetitieavond staat er een Europot. Als u de absentenregistratie
bij Anno invult, even een Eurootje in de pot. Deze Europot wordt beheerd
door Arie van Wijk. We willen dit jaar ook enkele concerten uitzoeken waar
wij als CWM “De Gouwestem” optreden, een collecte te organiseren voor dit
mooie project. Ons traditionele Wensconcert op 24 juni is hiervoor al
uitgezocht.
U kunt zich ook laten sponsoren voor elk concert waar u meezingt, elke repetitie die u meedoet, enz. We zijn nog op zoek naar mannen die iets willen
organiseren voor sponsoring per concert, per repetitie, enz.
Meldt u aan bij Leendert Tanis! Maak mensen in uw omgeving warm voor dit
geweldige doel, en vraag te doneren! Martin en zonen fietsten in 2018
€ 14.000,– bij elkaar, het is toch een uitdaging het dit jaar zo gezamenlijk te
overtreffen. Stop ALVEESKLIERKANKER!!!
We rekenen op u!
Hartelijke groet,
Namens Gouwestem, Leendert Tanis
Namens FietsJeMans, Martin Mans

