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24KIKA 2017
Hallo Ambuskaters, over een aantal maanden is het weer zover, de 24KIKA. Ook dit
jaar zal de Stichting Ambuskaters weer aanwezig zijn om samen met andere teams
zoveel mogelijk geld op te halen voor KIKA. Het stichtingsbestuur is al weer volop
bezig met de voorbereidingen voor aankomend jaar.
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Ga je (weer) met ons mee naar Biddinghuizen om samen met een heleboel andere
skaters kilometers te maken voor KIKA??
Je hoeft niet super getraind te zijn, er doen professionele teams mee maar ook
recreatieve teams… of zoals wij, super gezellige recreatieve teams .
Sportiviteit, gezelligheid, recreatie en de steun aan KIKA gaat met dit evenement hand
in hand.

Inschrijven
Je kan je vanaf heden weer inschrijven!
Net zoals voorgaande jaren is het inschrijfgeld weer €40,-, hiervoor krijg je twee dagen
heel veel gezelligheid, ook de catering wordt weer geheel verzorgd en je hebt toegang
tot “de camping Ambuskaters” met gebruik van de sanitaire voorzieningen op het
terrein van Flevonice. Ook zorgen wij voor vervoer van de materialen (vanuit
Haaglanden) en wij doen ons best om ook vervoer te regelen voor de deelnemers
vanuit Haaglanden.
Stichting Ambuskaters
www.ambuskaters.nl
Hoflaan 82
2691 AV 'S-Gravenzande
KVK 00002735 0639
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Inschrijven en betalen graag voor 1 juni 2017 !
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Stichting bestuur
Judith heeft te kennen gegeven haar functie als algemeen bestuurslid neer te
leggen. Ze heeft het erg druk met andere functies binnen het verenigingsleven en
werk. Wel blijft Judith deel uitmaken van de Ambuskaters als skater.
We bedanken Judith voor haar inzet als bestuurslid voor de Stichting Ambuskaters
en hopen dat ze nog jaren mee skate !!
Door het vertrek van Judith is er binnen het Stichtingsbestuur plek voor een
algemeen bestuurslid. Heb je interesse om plaats te nemen binnen het
Stichtingsbestuur en samen met de andere bestuursleden de Ambuskaters te
ondersteunen op organisatorisch gebied?? Dan zijn we op zoek naar jou !!
Neem gerust even contact met ons op via ambuskaters@gmail.com

24KIKA loten
Ook dit jaar gaan we weer loten verkopen. De volledige opbrengst van de loten
komt ten goede aan KIKA. De te winnen prijzen komen allemaal vanuit sponsoring.
Hoe meer loten we verkopen hoe hoger de opbrengst wordt voor KIKA.
Bij het inschrijvingsformulier kan je aangeven hoeveel lotenboekjes je wilt
ontvangen om te gaan verkopen.
Mocht je niet mee kunnen skaten maar wil je wel loten verkopen bestel dan je
lotenboekjes via ambuskaters@gmail.com

Camping Ambuskaters
Ook dit jaar gaan wij er weer naar streven om een gezellig kamp in te richten
voor de Ambuskaters.
Net als de voorgaande jaren zal er een en ander geregeld gaan worden voor de
catering, algemeen onderkomen en massage.
Je kan weer gezellig met je eigen tent op het terrein van de Ambuskaters staan.
Ook gaan we weer een verzoek indienen voor veldbedden, hierover houden we
je op de hoogte.
Elk jaar kleden wij de camping aan met een bepaald thema en gaan we ook
verkleed de baan over. Het thema zal in één van de volgende nieuwsbrieven
bekend gemaakt worden.

