Uitnodiging

www.huisvoordesportgroningen.nl

Bij teamsport gaat het over een goede spelverdeling. Elkaar inspireren.
Zo zorgen we samen voor een gezonde winst. Die winst zit binnen
het Partnerplatform van Huis voor de Sport Groningen in heel veel
dingen. Jeugd die kan sporten en haar talent kan ontdekken. Mensen
met een beperking die aangepast kunnen bewegen. Sportverenigingen
die ondersteund kunnen worden. Vernieuwing van het sportaanbod
dat bijdraagt aan gezonde en vitale inwoners. Omdat we samen nou
eenmaal meer kunnen en meer weten.

Partnerplatform. Gezonde winst.
Op donderdag 14 februari nodigen we u uit voor een leuke avond in het teken van de breedtesport in de
provincie Groningen. Kees Jansma geeft u een kijkje achter de schermen van het Nederlands voetbalelftal en
onder de bezielende leiding van Jacques d’Ancona worden leuke sportattributen en sportarrangementen geveild.
Verder ontmoet u potentiële partners uit de hele provincie die allemaal open staan voor (nieuwe) ontmoetingen,
samenwerking, kennisdeling en nieuwe initiatieven waarmee u op vele manieren kunt bijdragen aan b
 reedtesport
in de provincie. U kunt dan ook k ennismaken met de vele bijzondere themaprogramma’s en de verschillende
vormen van lidmaatschap waar u o
 ngetwijfeld een goed gevoel aan zult overhouden.
Een gevoel dat u met trots kunt delen met uw (potentiële) klanten of netwerk, en vanzelfsprekend met uw eigen
team en organisatie. Omdat al die mooie resultaten mede door u zijn bereikt. Zo ontstaat op alle fronten groei.
Zo ontstaat voor iedereen gezonde winst.
Komt u ook? U bent van harte welkom.

Programma:
17.30 uur

Inloop met eten en drinken

18.00 uur

Een kijkje achter de schermen van het Nederlands elftal met Kees Jansma

19.00 uur

Het Partnerplatform van Huis voor de Sport Groningen en het Jeugdsportfonds

20.00 uur

Veiling onder leiding van Jacques d’Ancona

20.30 uur

Netwerkborrel

21.30 uur

Einde

Locatie:

Bij Noordlease in Autoborg, Trondheimweg 5, Groningen
Met uw aanwezigheid tijdens deze avond supportert u direct het Jeugdsportfonds, want voor elke deelnemer op
de bijeenkomst maken wij een bedrag over aan dit goede doel voor de breedtesport. Het Jeugdsportfonds zet zich in
om een grote groep kinderen, die niet kunnen sporten door het ontbreken van financiële middelen van hun ouders,
die sportkans te bieden.
U komt toch ook? Stuur voor aanmelding een email naar info@hvdsg.nl o.v.v. relatiebijeenkomst Partnerplatform.
Alvast Bedankt! namens het Jeugdsportfonds en Huis voor de Sport Groningen.
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