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        Zuidlaren, 08-03-2018

Betreft: Activiteit “Gezamenlijke sportdag” op 14 juni 2018

Geacht bestuur,

De Koningsspelen komen er weer aan! We nodigen u van harte uit om hier ook dit 
jaar samen met ons een daverend succes van te maken.

Koningsspelen 
De afgelopen 4 edities van de Koningsspelen waren fantastisch. Met meer dan 500 
leerlingen van alle groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit Zuidlaren (en 
omgeving) en meer dan 20 verschillende sporten mogen wij terugkijken op een 
geslaagd evenement. Dit schooljaar willen wij hier een succesvol vervolg aangeven. 

Wanneer? 
Op donderdag 14 juni tussen 11.00 en 14.00 uur in en rondom sporthal de Zwet. 
Net zoals vorig jaar kiezen wij er voor om de sportdag niet op de officiële 
'Koningsspelendag' te organiseren, maar op een andere datum. Op deze manier 
kunnen we de inzet van mensen en materiaal uit het team combinatiefunctionarissen 
van de gemeente Tynaarlo beter spreiden over de drie kernen Zuidlaren, Eelde en 
Vries. Om verwarring rondom de naamkeuze te voorkomen zullen we het evenement 
vanaf dit schooljaar 'de Gezamenlijke Sportdag van Zuidlaren' noemen.

Organisatie 
De Combinatiefunctionarissen Sport van de gemeente Tynaarlo zorgen voor de 
coördinatie van het gehele evenement. Voor de groepen 6,7 en 8 willen we een 
circuit/sportdag aanbieden met een gevarieerd aanbod van sport- en cultuurvakken. 
Vanuit onze functie van o.a.'bruggenbouwers' tussen school en (sport) verenigingen 
willen wij u graag de mogelijkheid geven tot het profileren van uw vereniging. 

Wat vragen wij van u? 
Wij vragen aan u, of het deze dag mogelijk is om een clinic van uw sport te 
verzorgen. Het gaat om clinics van steeds 1 uur voor groepen van 15 à 20 kinderen. 
Het is deze dag ook mogelijk om uw eigen vereniging in de schijnwerpers te zetten. 
Bijvoorbeeld door deelnemers informatie over uw vereniging mee te geven en ze de 
mogelijkheid te bieden een aantal keren gratis mee te doen bij een training.l

Aanmelden 
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan horen wij dat graag. U kunt 
ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Direct aanmelden kan natuurlijk 
ook. Dit kan door een mail met uw naam, de naam van uw sportvereniging en uw 
sport naar ons te sturen. Graag zien wij uw reactie tegemoet vóór vrijdag 13 april 
aanstaande.

Met sportieve groet,

Combinatiefunctionarissen Sport Tynaarlo,

Jeremy Pfundt    Mathijs Höster 
06-53615626   en  06-21135563 
j.pfundt@tynaarlo.nl   m.hoster@tynaarlo.nl


