Beste deelnemer aan Swim to Fight Cancer Eindhoven,
Over drie weken is het zover: dan vindt de tweede editie van Swim to Fight Cancer Eindhoven plaats!
De heroïsche 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden heeft vorige week veel indruk gemaakt. Op 16 september kunnen wij ons steentje
bijdragen.
Vanaf vandaag ontvangen alle deelnemers aan Swim to Fight Cancer Eindhoven, elke maandag een nieuwsbrief met daarin informatie en tips rondom de
Swim. Op de laatste maandag voor de Swim krijg je alle praktische informatie zoals exacte starttijden, informatie over parkeren, etc.
Mocht je nog vragen hebben, kijk dan op onze website, maar stel ze ook gerust in een reply op deze nieuwsbrief.
Organisatie team Swim to Fight Cancer Eindhoven

DE SWIM VERHUIST!
Afgelopen jaar startte de Swim in Eindhoven vanaf het Havenhoofd, het
uiterste puntje van het Eindhovens kanaal. Dat was ook het plan voor dit
jaar.
De begroeiing in het water en nieuwe milieuspelregels laten het echter niet
toe om daar ook dit jaar te zwemmen. We schuiven daarom een kilometer
op in oostelijke richting.

Vanwege de wijziging moet de laatste hand gelegd aan afspraken en vergunningen maar er komt een baan van een kilometer waarbij start/finish niet aan
het einde maar langs het parcours liggen, ter hoogte van ERV Beatrix (Eindhovense Roeivereniging Beatrix).
Vrijdag 24 augustus j.l. zijn al een aantal zwemmers op het nieuwe parcours het water ingesprongen. De watertemperatuur was op dat moment 22
graden.

BUDDY SWIM
Swim to Fight Cancer Eindhoven introduceert dit jaar de Buddy Swim.
De Buddy Swim is bedoeld voor mensen die graag hun steentje willen
bijdragen aan Fight cancer en op 16 september mee willen zwemmen,
maar vanwege hun gezondheid niet in staat zijn om de volledige 2.000
meter af te leggen.
Deze zwemmers nodigen wij uit om samen met een Buddy deel te nemen.
Dit tweetal zwemt samen tot het punt waarop zij inschatten veilig de
eindstreep te kunnen halen. Hier keren zij, en zwemmen naar de Finish.

DONATIES WERVEN
Er zijn veel manieren waarop je je streefbedrag aan donaties kunt
verzamelen. Als je lid bent van een (sport)vereniging of club kun je daar een
speciale actie houden om je donatiegeld bij elkaar te krijgen. Vraag je
teamgenoten om jou te helpen bij jouw inzamelactie of, nóg leuker: vraag
ze om ook mee te zwemmen!
Op deze pagina op onze website hebben we wat tips en ideeën op een rijtje
gezet om donaties te werven.
Heb je nog meer goede ideeën? Houd ons op de hoogte via Instagram,
Facebook of Twitter! Daar delen we jouw goede ideeën graag met de
andere deelnemers.

Voor meer informatie over de Buddy Swim, klik hier.
Er is ook een handige toolkit om je te helpen bij het ophalen van donaties,
zoals een poster, een flyer en visitekaartjes. Je kunt deze files uitprinten en
gebruiken om promotie te maken voor Swim to Fight Cancer Eindhoven en
jouw deelname hieraan.





Een Poster om op je ruit te hangen
Een Flyer om uit te delen
Visitekaartjes om je persoonlijke pagina op te schrijven

