
 
 
 
 
 
 
   

Convocatie 
 

De “Lions Club” nodigt u uit voor haar 20e en inmiddels traditionele 
 

Benefiet Bridgedrive 
t.b.v. 

“IEDER KIND DOET MEE” 
 

Op vrijdag 6 maart 2020 in zaal “De Bebsel”, Hengevelderstraat 20 te Goor 
 

De drive wordt georganiseerd in samenwerking met de Goorse Bridgeclub “Niet Kwetsbaar”. 
 

Wat u weten moet: 
 De drive vindt plaats als avondzitting, waarbij 6 ronden van 4 spellen worden gespeeld 
 In alle lijnen worden dezelfde 24 spellen gespeeld (topintegraal) 
 Er is een wisselbeker (Bebseltrofee) voor de winnaar en een behoorlijk aantal leuke prijzen 
 Bij deelname zijn er Meester-punten te verdienen conform de regels van de NBB 
 Inschrijfgeld: € 20,00 per paar. 
 

Aanvang drive:   20.00 uur. U wordt verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn. 
Prijsuitreiking: ± 23.15 uur. Aansluitend is er nog een gezellig samenzijn. 
 

Er is pas sprake van een geldige inschrijving ná ontvangst van de volledig ingevulde antwoordstrook 
en  ná ontvangst van € 20,00 per paar via bankrek. NL59 RABO 0157 1544 16 t.n.v. Lions Club Goor.  
Sluitingsdatum: 2 maart 2020. U kunt desgewenst ook digitaal inschrijven. Zie daarvoor de website: 
https://goor.lions.nl/bridgedrive-2020  

 

Op deze drive is plaats voor maximaal 84 paren (vol=vol). Nadere inlichtingen zijn, indien gewenst, te 
verkrijgen bij: Frans Hermans, tel. 0547 – 273484 / e-mail: f.a.m.hermans@planet.nl  
 

( hierlangs afknippen)             (Voor toelichting ……………………..z.o.z.)               ( hierlangs afknippen)     
 

Aanmeldingsformulier                                                                                                                                             Aanmeldingsformulier 
Benefiet Bridgedrive  

t.b.v. “IEDER KIND DOET MEE” 
Vrijdag 6 maart 2020 

 

Naam: ____________________________________________   Tel. nr.: _____________________________            
 

Adres: ____________________________________________   Speelsterkte: ____ NBB nr.______________  
 

Postcode / woonplaats: _______________________________  e-mailadres: __________________________   
 

Naam partner: ______________________________________   Speelsterkte: ____ NBB nr.______________ 
 

Adres: ____________________________________________  e-mailadres: __________________________ 
 

Postcode / woonplaats :_______________________________          
 
 

De kosten voor deelname ad  € 20,00 per paar zijn voldaan        
door overmaking op bankrekening nr. NL59 RABO 0157 1544 16  t.n.v. Lions Club Goor 
o.v.v. “Benefiet Bridgedrive 2020” + de namen van het bridgepaar ! 

 

Dit formulier graag volledig invullen en vóór 2 maart 2020 opsturen naar:                   Handtekening:      
 
  
 
 

Lions Club Goor - Markelo - Diepenheim 

Lions Club Goor 
Benefiet Bridgedrive 2020  

p/a Olijdamlaan 1 
7471 MC Goor 

   



 
 

Convocatie Benefiet Bridgedrive 
Vrijdag 6 maart 2020 

 
              

De opbrengst van de “20e Lions Bridgedrive gaat dit jaar naar   
Het project “IEDER KIND DOET MEE” 

 
Toelichting goede doel: 

 
“IEDER KIND DOET MEE” 

 
Ieder kind doet mee. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Kinderen zien dagelijks 
om zich heen wat onze maatschappij te bieden heeft: sporten, vakanties, mooie kleding en ga zo maar 
door. Natuurlijk stelt elk gezin zijn eigen grenzen. Maar er zijn ook gezinnen waarbij die grens wordt 
bepaald door het beperkte budget. Ook in onze gemeente zijn er gezinnen die op of onder de 
zogenaamde armoedegrens leven. Deze ouders moeten dagelijks ‘nee’ zeggen tegen dingen die voor 
andere kinderen vanzelfsprekend zijn. De gemeente helpt deze gezinnen waar mogelijk, maar vaak is 
er meer nodig. Daarom is het zo belangrijk dat er in Hof van Twente organisaties zijn die zich inzetten 
voor deze kinderen.  
Zo organiseerde de Stichting Franje een uitje naar de Spelerij in Dieren. De Lionsclub Goor Markelo 
Diepenheim nodigde de kinderen uit voor een bezoek aan De Museumfabriek in Enschede.  
Dit soort uitjes zijn zowel leuk als leerzaam en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van een kind. En, wat misschien nog wel het belangrijkst is: met deze uitjes kunnen deze kinderen écht 
meedoen. Door dat mogelijk te maken, maakt u voor deze kinderen het verschil. Ik wil u dan ook 
hartelijk danken en veel succes wensen met uw initiatief!  
 
Pieter van Zwanenburg, wethouder Sociaal Domein 
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