
 
 
Beste ouders en turn(st)ers, 
 
Zoals jullie inmiddels al wel gehoord hebben bestaat Impala dit jaar 55 jaar!!!  
En dat gaan we vieren met een grote lustrumshow op zaterdag 1 juli 2023. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor dit grote feest in volle gang, maar om het 
feest te kunnen organiseren hebben we, naast veel hulp, ook geld nodig om een en 
ander te kunnen bekostigen. Denk aan de zaalhuur, licht en geluid, aankleding etc.  
 
We hebben vanuit de lustrumcommissie het lumineuze idee opgevat om in de week 
van 27 maart t/m zaterdag 1 april een sponsorweek te houden. 
Wat gaan we doen?  
 
Uw kind krijgt een formulier mee naar huis waarop een aantal onderdelen staan 
waarvoor hij/zij zich kan laten sponsoren. 
Tijdens de les (bij selecties wordt 1 moment in de week deze actie gedaan) gaat uw 
kind dan proberen deze onderdelen zo vaak/zolang mogelijk te doen. 
We hebben verschillende categorieën met onderdelen waar op gesponsord kan 
worden.  
Bij de recreatie en bij het freerunnen gaan ze 5 onderdelen doen. Per onderdeel kan 
je maximaal 5 punten scoren. Bijvoorbeeld; Hoeveel radslagen passen er op de 
airtrack?  
Je kan op 3 manieren sponsoren:  

1. Bedrag per punt. 
2. Bedrag per punt, maar met een maximaal bedrag. 
3. Een vast bedrag. 

Op het sponsorformulier staat een QR code die gescand kan worden met je mobiel. 
Daarbij kom je bij een betaallink uit, waar je naderhand de betaling kan doen (of als 
het een vast bedrag is, al direct kan doen). Mocht dit niet lukken, contant geld is ook 
goed, maar liever via de QR code.  
Bij de selecties worden er maximaal 9 onderdelen gedaan.  
Alle kinderen krijgen doelen op maat en kunnen hiermee op zoek naar sponsoren. 
 
Wij hopen dat iedereen zoveel mogelijk sponsors bij elkaar zoekt om een fantastisch 
bedrag bij elkaar te krijgen!!  En om het nog aantrekkelijker te maken… Als na het 
lustrum blijkt dat er geld over is van het fantastische sponsorbedrag, wordt dit 
gestoken in nieuw materiaal voor de vereniging! Dus eigenlijk hebben we een dubbel 
doel!! Officieel mogen we niet langs de deuren, maar je mag natuurlijk familie, 
vrienden en buren wel vragen. 
Mocht u ook op een andere wijze willen sponseren, laat ons dit dan weten dan 
nemen wij contact op over de mogelijkheden. 
 
Om de leiding te helpen tijdens deze week, vragen we per les 5 ouders die willen 
helpen. Het helpen is echt makkelijk, kijken hoeveel punten ze verdienen per 
onderdeel aangeven hoeveel punten ze hebben gescoord.  
Zou je je willen opgeven via: https://forms.gle/9hvzHMzBgKvjGhrR7 Naderhand krijg 
je extra informatie via de mail en in de les. Zijn er meer ouders dan nodig, krijg je dit 
te horen en kan je lekker op de tribune genieten van de acties van je kind.  
 
Wij hopen dat jullie allemaal actief met ons mee doen en zo samen Impala een 
fantastisch feest te geven! 
 
Alle sponsoren zijn natuurlijk welkom om te kijken en aan te moedigen!  
 
Groeten, 
Namens de Lustrumcommissie  
Francine en Cor 

https://forms.gle/9hvzHMzBgKvjGhrR7

