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AMBUSKATERS 2019
De 24KIKA, waar de Stichting Ambuskaters de koppeling hebben gemaakt
tussen het evenement en KIKA, is het langst lopende evenement dat zich hard
maakt voor KIKA. Ook dit jaar gaat de Stichting Ambuskaters zich weer
inzetten om een groot bedrag in te zamelen voor KIKA.

Maak jij dit jaar ook (weer) deel uit van een Ambuskaters
team??
Ook dit jaar vind het evenement weer plaats op Flevonice in Biddinghuizen. Je hoeft

niet super te kunnen skaten, vanaf het niveau van recreant is welkom bij de
Ambuskaters. We rekenen al jaren hetzelfde bedrag als inschrijfgeld. Voor dit
inschrijfgeld wordt je van begin tot eind van de 24KIKA o.a. voorzien van eten,
drinken, vers fruit, snacks, massage, warmte in de avonduren, een plek op
“Camping Ambuskaters”, een ruime overkapte plek om gezellig te zitten en
eten met de Ambuskaters en sanitaire voorzieningen van het evenement. Ook
doen we elk jaar ons best om het vervoer te regelen naar Biddinghuizen. Voor
meer informatie kan je terecht bij één van de bestuursleden of mail naar
ambuskaters@gmail.com .
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JE KAN JE WEER INSCHRIJVEN
Het inschrijfgeld is ook dit jaar weer € 40,00

24 KIKA 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
Sponsoren
je
lotenboekjes via ambuskaters@gmail.com
Sponsoren voor dit evenement zijn van harte welkom!!
Er zijn diverse manieren van sponsoren;
• Door middel van een kadobon of goederen voor de loting.
• Door middel van loten kopen (voor bedrijven zijn speciale bedrijfsloten)
• Door middel van een donatie aan de Ambuskaters
Wil je informatie over sponsoren, ons sponseren of heb je ideeën voor een
sponsoring kan je ons mailen op ambuskaters@gmail.com

Actie’s om Stichting Ambuskaters te steunen??
Door de verkoop van loten halen we een hoop geld binnen voor KIKA. Naast de
loten verkoop zijn ludieke acties om geld in te zamelen voor de Stichting
Ambuskaters, dus voor KIKA van harte welkom.
Weet jij een ludieke actie of heb je andere ideeën, meld dit aan of geef het door
via ambuskaters@gmail.com

