
Rotaryclub Zaandam 2017 – 2018 
 
PERSUITNODIGING  
  
Namens het bestuur van Rotaryclub Zaandam nodigen wij u van harte uit voor de overhandiging van de onze bijdrage aan 
sportclub Only Friends, en een presentatie van Only Friends op donderdag 29 maart 2018 van 17.30 tot 20.00 uur in het 
Friendship Sports Center, Beemsterstraat 652 in Amsterdam-Noord. Sportclub Only Friends, is speciaal voor kinderen en 
jongeren met een beperking. Bij deze overhandiging zijn de leden van Rotaryclub Zaandam met hun partners aanwezig.  
 
Programma 
17.30 uur ontvangst 
18.00 uur presentatie van Dennis Gebbink, oprichter Only Friends en het Friendship Sports Centre 
18.30 uur overhandiging bijdrage Rotaryclub Zaandam   
18.45 uur borrel en het koude en warme buffet, gelegenheid tot netwerken 
20.00 uur einde 
 
Hoe het begon 
Rotaryclub Zaandam stelt zich ten doel goed te doen voor zijn omgeving. Door fundraising-projecten te organiseren wordt 
geld gegenereerd dat vervolgens wordt besteed aan een maatschappelijk doel. Nadat we in voorgaande jaren chronisch 
zieke kinderen en hun gezinnen een zeilvakantie gaven, willen we nu kinderen en jongeren met een beperking de 
mogelijkheid geven, en stimuleren om te sporten. Sportclub Only Friends is daar speciaal voor opgericht. Ook al ligt het 
sportpark niet in Zaandam, het is dichtbij genoeg voor kinderen uit de Zaanstreek om daar te sporten. Wij nodigen u dan 
ook uit om in de media meer aandacht te besteden aan de Sportclub Only Friends, zodat kinderen (en jongeren) die niet 
op een 'gewone' vereniging in da Zaanstreek terecht kunnen, de weg naar Sportclub Only Friends weten te vinden. Wij als 
Rotaryclub Zaandam doen dit door de club te sponsoren. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via communicatie.rczaandam@gmail.com onder vermelding van 'Only Friends' met uw naam en 
telefoonnummer.  
 
Wij hopen u op 29 maart in het Friendship Sports Center te ontvangen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Fokelien Renckens-Stenneberg 
Communicatie Rotaryclub Zaandam 
 
 
Noot voor de redactie - niet voor publicatie 
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Ferry Theunisse, bestuurslid Rotaryclub Zaandam. Hij is 
bereikbaar via mailto:ferry.theunisse@ktl.nlferry.theunisse@ktl.nl  of (06) 53298540. 
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