Lions Club Goor - Markelo - Diepenheim
Convocatie
De “Lions Club” nodigt u uit voor haar 19e en inmiddels traditionele
Benefiet Bridgedrive
t.b.v.
de Stichting Hart voor Goor
Op vrijdag 8 maart 2019 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: 4 maart 2019. Zie ook de website: https://goor.lions.nl/bridgedrive-2019
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.)

Aanmeldingsformulier

( hierlangs afknippen) 

Aanmeldingsformulier

Benefiet Bridgedrive
t.b.v. de Stichting De Goorse Braakmolen

Vrijdag 8 maart 2019
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 2019” + de namen van het bridgepaar !
Dit formulier graag volledig invullen en vóór 4 maart 2019 opsturen naar:
Lions Club Goor
Benefiet Bridgedrive 2019
p/a Olijdamlaan 1
7471 MC Goor

Handtekening:

Convocatie Benefiet Bridgedrive
Vrijdag 8 maart 2019
De opbrengst van de 19e Lions Bridgedrive gaat dit jaar naar
de Goorse “Stichting Hart voor Goor”

Toelichting goede doel:
In 2008 heeft een groep senioren van de ondernemersvereniging Goor Collectief het initiatief genomen
om AED-apparatuur toegankelijk te maken voor burgerhulpverlening. Via een actie bij bedrijven,
konden zij de Goorse gemeenschap ruim 20 AED ’s aanbieden. Deze zijn 24 uur per dag beschikbaar
bij een hartstilstand.
In de zomer van 2017 is vanuit de sectie Senioren Goor Collectief de stichting Hart voor Goor
opgericht, die zich er voor inzet om ook voor de toekomst de inzet van voldoende AED’s te kunnen
blijven waarborgen. Zie www.hartvoorgoor.nl .
Van de AED’s die momenteel in Goor hangen moet in de komende 2 jaar de helft (10 AED’s) worden
vervangen..
Om levensreddend te kunnen optreden bij een hartstilstand organiseert de stichting ook de opleidingen
van Burger Leken Hulpverleners. Deze groep van ca 100 personen moet ieder jaar een training aangeboden kunnen krijgen. Met de gemeentelijke subsidie kan de stichting dit organiseren en een klein
aantal AED apparaten onderhouden.
De stichting zou het ideaal vinden als zij als de stichting de beheerder wordt van alle openbare AED
apparaten, die in Goor hangen, zodat men er zeker van kan zijn, dat deze apparaten ook altijd
operationeel zijn op het moment dat dat nodig is. De stichting wil dus ook deze AED’s gaan onderhouden en op termijn vervangen, zodat ze blijvend verantwoord kunnen worden ingezet voor onze
burgers en medewerkers die werkzaam zijn in Goor.
Om ± 26 AED’s te kunnen beheren, te onderhouden en nieuw aan te schaffen zoekt de stichting naar
financiële ondersteuning en naar fondsen om dit mogelijk te maken. Voor de komende tien jaren is
voor aanschaf, vervanging en onderhoud daarvan in totaal een bedrag van € 55.000 nodig. De bijdrage
vanuit de Lions drive 2019 is daarom een belangrijke bijdrage om die doelstelling te kunnen
verwezenlijken.

