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Beste leden, 

 

Mogen wij even jullie aandacht voor iets speciaals? 

Vanuit ATOS (de lokale omroep in Zwijndrecht) zijn wij benaderd met de vraag of wij als vereniging mee 

willen doen aan de ATOS 3-daagse van 21 tot 24 december 2018. Wat houdt deze 3-daagse in? 

De ATOS 3-daagse wordt georganiseerd in samenwerking met de voedselbanken in Zwijndrecht en Hendrik 

Ido Ambacht en heeft als doel om voor de voedselbank zo veel mogelijk producten in te zamelen, die zij 

weer verdelen onder de mensen die aangesloten zijn bij de voedselbank. ATOS zal deze actie ondersteunen 

met een non-stop radio uitzending op deze dagen. 

Als vereniging hebben wij vorig jaar ook al een samenwerking gehad met de voedselbank door bij de 

zwemvierdaagse een aantal deelnemersbewijzen gratis ter beschikking te stellen. Hier werd enthousiast op 

gereageerd en er is ook dankbaar gebruik van gemaakt. Mede daarom hebben wij besloten om ook deze 

keer te proberen ons steentje aan deze actie bij te dragen. Het motto van onze vereniging is tenslotte: 

“Swim for All” 

en laten wij dan ook laten zien dat wij in deze drukke, dure en gezellige decembermaand ook denken aan 

“All” die het al moeilijk(er) hebben dan wijzelf. 

Wat is nu de bedoeling? De vraag van ATOS/Voedselbank is om houdbare producten aan te leveren 

(bijvoorbeeld rijst, pasta, conserven e.d.). Omdat wij volgende week geen trainingen in ons eigen bad 

hebben, willen wij de inleverperiode vervroegen en willen wij jullie vragen om, als jullie hier aan mee willen 

doen, vrijdagavond 14 december 19.00 – 21.00 uur (coördinatie Marjan) of zaterdagmorgen 15 december 

08.00 – 10.00 uur (coördinatie Pieterjan) deze producten mee te brengen naar het clubhuis en hier in te 

leveren. Wij zullen dan zorgen dat de door jullie aangeleverde producten volgend weekend worden 

afgeleverd, waarna wij in ruil hiervoor onze vereniging weer kunnen promoten via ATOS. 

Ik hoop dat jullie allemaal ons willen helpen met deze actie, zodat wij volgend weekend een groot aantal 

producten af kunnen geven. Uiteraard mogen er ook cadeautjes tussen zitten, maar geef dan op de 

verpakking aan op het voor een jongen of een meisje is en welke leeftijdscategorie het betreft. 

Namens het bestuur alvast heel erg veel dank voor jullie hulp, 

Martin Dorsman 


