
 

 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

Wij vinden het fijn dat uw kind heeft gekozen om bij S.V. T.E.C. te voetballen. Dit doet hij dan hopelijk 

met veel plezier. Zoals u misschien al gemerkt hebt is S.V. T.E.C. in beweging, zowel op sportief als 

maatschappelijk gebied. Om een extra bijdrage te leveren op het maatschappelijk vlak is er een 

afspraak tot stand gekomen met Tiel Tip Top en S.V. T.E.C. ten goede van beide. 

Hoe fijn is het dat uw kind kan spelen en sporten op een schoon sportpark en omgeving. Om 

kinderen meer bewust te maken van wat te doen met afval en hoeveel zwerfaval er is wordt er een 

kleine bijdrage van tijd gevraagd van uw kind. Wij zouden het erg prettig vinden dat deze mee kan 

doen. Wat gaan we doen? 

Zaterdag 23 maart is de 17de landelijke schoonmaak dag, samen met de vrijwilligers van Tiel TipTop, 

S.V. T.E.C. en de kinderen gaan wij aan de slag. We starten bij de kantine van S.V. T.E.C. om 13:30. 

Hier maken we groepen en worden er hesjes uitgedeeld. Daarna vertrekken we over het sportpark 

de omgeving van het sportpark in om zwerfvuil met speciale spullen te verzamelen. Alle 

veiligheidsmaatregelen zijn verzorgd en aanwezig. Ieder groepje wordt begeleid door 1 of 2 

vrijwilligers. Omstreeks 15:30 zullen we weer bij de kantine verzamelen om een gezamenlijke 

afsluiting met een kleine beloning voor de kinderen en vrijwilligers, we willen de dag dan om uiterlijk 

16:00 proberen af te sluiten.  

De gehele dag wordt gefilmd om een impressie video te maken die mogelijk op stadtv Tiel en voor 

promotie doeleinde gedeeld kan worden.  

Wij hopen dat u positief tegenover deze dag kijkt en uw kind kan motiveren om mee te doen, U mag 

ook altijd aansluiten. Wat moet u doen om mee te kunnen doen? Heel simpel meldt dit even bij de 

leider/trainer van het elftal (voor 20 Maart), ook als u mee komt.  

 

Dan houden wij rekening met de beloning! 

Ik hoop u allen zaterdag 23 maart te mogen ontvangen in de kantine! 

Met vriendelijke groet, 

Koen Grandjean 

Jeugdsecretaris S.V. T.E.C. 



 

 


