Maastricht, 23 juni 2018

Beste MWC-er,
Wij hebben je hulp nodig. Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer het
Prominentenroeien. Dit jaar niet in september, maar op 1 juli. We hebben dat
gedaan om nog net voor de vakanties een event te organiseren waarbij de dagen
al weer zo lang zijn dat er ’s avonds twee keer getraind kan worden.
Het Prominentenroeien is voor MWC al meer dan 25 jaar het moment waarop
wij de contacten met de bedrijven en andere organisaties weer vernieuwen. Dat
doen we in de vorm van een netwerk event waar al heel veel bedrijven aan
hebben meegedaan. Daarnaast is het voor MWC ook een middel om wat extra
geld beschikbaar te krijgen om nieuw roeimateriaal beschikbaar te krijgen.
Gegeven de krappe middelen die wij hebben zeker niet onverdienstelijk.
Op dit moment hebben we pas van 9 teams de toezegging dat zij zullen
meedoen. Om het een geslaagd event te laten zijn hebben we zeker 20 teams
nodig. Wij willen daarom alle MWC-ers oproepen om ook in je eigen omgeving
te kijken of er in de organisatie waarin jij werkt of waarmee je andere connecties
hebt een mogelijkheid is een team te formeren dat mee wil/kan doen met het
Prominentenroeien. Meld je bij ons als je denkt dat er een mogelijkheid is
ergens een team te vormen.
Daarnaast willen we jullie oproepen om je beschikbaar te stellen als
coach/instructeur/starter/finisher/etc/etc. Ook voor de catering en barbediening
zoeken wij nog mensen. Als je mee wilt doen met de organisatie van het
Prominentenroeien: op vrijdag 1 juni maken wij de stand op en bespreken wie
wat verder kan oppakken. Wij hopen dat jij ook mee wilt helpen en zien je graag
op 1 juni op MWC om 20.00. Je kunt Theo even melden dat je wilt komen op
sportzaken@maastrichtsche.nl
Met sportieve groet
Arjen Klop
Theo Peereboom

