Kanjerketting (tafeltennis )Toernooi
Zondag 12 juli 2009
TTV Irene in strijd tegen kanker
Hoi allemaal!
Na twee succesvolle kanjerketting toernooien presenteert TTV Irene met trots editie 3 van het
kanjerketting toernooi het toernooi voor het goede doel.
Net als vorig jaar gaan we zoveel mogelijk geld inzamelen, voor het project “kanjerketting”.
Met dit project worden kinderen geholpen die aan kanker lijden.
U kunt op een sportieve manier ook u steentje bijdragen. HOE?????
Door in te schrijven voor het Kanjerketting (tafeltennis) toernooi 2009.
Vindt u het leuk om te tafeltennissen maar u kunt het niet/wel dat maakt niks uit. U weet nog
een kennis of familielid of nog andere die mee wil doen? geen probleem.
Iedereen!!! maar dan ook iedereen!!!! mag en kan mee doen.
Het inschrijfgeld en eventuele donaties gaan rechtstreeks naar de stichting VOKK
(Vereniging Ouders Kinderen en Kanker). Voor uitgebreide informatie over de stichting en de
verschillende projecten kunt u terecht op de site www.vokk.nl. Indien u niet wenst mee te doen
maar wel een donatie wilt geven, dan kan dat natuurlijk ook:
Bank rekeningnummer: 93.84.00.045 t.n.v. VOKK, Nieuwegein o.v.v. kanjerketting.
Wat doet deze stichting:
•
Het steunen en begeleiden van familie en kinderen tijdens en na de behandeling;
•
Het verbeteren van de positie van kinderen met kanker en volwassenen genezen van
kinderkanker;
•
Het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en ex patiënten;
•
Het bevorderen van kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek.
Wat is het project “kanjerketting”
Kinderen met kanker hebben het vaak zwaar; ze moeten een lange weg met veel
behandelingen afleggen. Om hun een steuntje in de rug te geven heeft de VOKK een speciaal
beloningssysteem ontwikkeld. Voor elke behandeling krijgen ze een speciale, aan die
behandeling verbonden KanjerKraal.

En voor die kralen is geld nodig!!

Helpt u mee, zo ja schrijf dan nu in.

Inschrijfformulier
Kanjerketting (tafeltennis )Toernooi
Zondag 12 juli 2009
kosten:

Jeugd
Senioren

Adres

:

Naam:

€ 5,00
€ 7,00

Aanvang:
Eindtijd:

10:00 uur
17:00 uur

TTV IRENE
Insulindestraat 3a
5013 BA Tilburg
Leeftijd: Klasse:
e mailadres:
Beginners/competitie
spelende

Indien je competitie speelt graag klasse erbij vermelden
A.u.b. inschrijfformulier toesturen aan:
TTV Irene, tel 06-27374104
Insulindestraat 3a, 5013 BA Tilburg of mailen naar ttvirene@hotmail.com
Heeft u vragen laat het ons dan weten.
Sluitingsdatum: 4 juli 2008.
Groetjes: De Kanjerketting organisatie en neem een kijkje op www.ttvirene.nl

