STICHTING BALSEWA
Help ons om kansarme kinderen een toekomst te geven!

NIEUWE DATUM VOOR BENEFIETS & BENERUN EVENEMENT!
Tot onze spijt moeten we je berichten dat het Benefiets & Benerun evenement dat gehouden zou
worden op zaterdag 9 juni 2018, is verschoven naar zaterdag 11 mei 2019
(WWW.BALSEWA.NL/EVENEMENT ). De locatie blijft de Holthurnsche Hof in Berg & Dal, waar we
fantastische tochten hebben uitgezet.
De reden van het uitstel is dat het aantal inschrijvingen dusdanig ver achterblijft op de verwachting
dat het niet verantwoord is dit goede doel evenement al op 9 juni a.s. doorgang te laten vinden.
Over de (mogelijke) oorzaken hebben we gesproken met verschillende fietsclubs en individuele
deelnemers. Belangrijkste struikelblok blijkt de verplichting om naast het inschrijfgeld ook een
sponsorbedrag mee te nemen. Deze opdracht, hoe goed bedoeld ook, wordt door velen als een (te)
grote horde gezien.
We zullen in de gewijzigde opzet de sponsoring niet langer verplicht maken. Wel zullen deelnemers
worden aangemoedigd zich te laten sponsoren door familie, vrienden en relaties uit hun netwerk.
Geld dat volledig zal worden aangewend voor het gestelde doel. Om dit te stimuleren zullen we een
handvol sponsor-opties samenstellen die een helder beeld geven waaraan het geld zal worden
besteed.
We nemen alle suggesties zeer ter harte en zullen eind mei de vernieuwde aanpak op onze website
presenteren. Ook dan zullen we deelnemers ervan proberen te overtuigen dat het hier niet alleen
om een geweldige dag gaat, maar vooral ook om de toekomst van kinderen die het zo veel slechter in
deze wereld dan wij hebben getroffen. Hier is geld voor nodig, dat uit de sponsoring moet komen.
Wij hopen dat dit uitstel en de verbeterde opzet redenen zullen zijn om je in te schrijven. Van onze
kant zullen we er alles aan doen om er een prachtige dag voor jullie van te maken.

Bestuur stichting Balsewa

