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In de afgelopen periode hebben we overleg gehad met de organisatie van ParaGamesBreda en is er
besloten om het “Paralympische supporters jaar” officiële te beginnen op 13 oktober tijdens de
feestavond van ParaGamesBreda. Natuurlijk nodigen wij een ieder van harte uit om daarbij aanwezig
te zijn. Nadere bijzonderheden zullen wij in een speciale ParaGamesBreda nieuwsbericht bekend
maken.
Om het aangename (een prima feestavond) en het nuttige (de helpende hand voor ParaGamesBreda)
met elkaar te verenigen willen wij de aandacht vestigen op de onderstaande (oproep) brief.

Beste NSC supporters,
Op 12, 13en 14 oktober vinden de Paragamesbreda plaats.
De Paragamesbreda is een stichting met het doel 1 keer in de 2 jaar een sportevenement te
organiseren voor mensen met een lichaamlijke beperking. Dit jaar bieden wij 26 sporten aan. Om alle
aangeboden sporten in dit bericht te benoemen levert een lange lijst op. Daarom verwijs ik u graag
naar onze website:
- http://www.paragamesbreda.eu/
Op 13 oktober vindt de kick-off van het Paralympische Supporters jaar van het NSC plaats in Breda
tijdens de feestavond van de Paragamesbreda in restaurant Le Carnac gehuisvest in het NACstadion in Breda.
Tijdens deze feestavond zijn honderden sporters aanwezig om er samen een gezellig feest van te
maken. Sporten is natuurlijk de hoofdzaak maar ontspanning is daarbij van doorslaggevende
betekenis. Wat is er nu leuker na een dag vol van spanning en inspanning de prestaties samen in een
gezellige ambiance nog eens de revu te laten passeren. Dit onder het genot van een hapje en een
drankje en natuurlijk 'live music'. De sporters komen niet alleen uit Nederland maar uit alle landen van
Europa en mogelijk zelfs uit Amerika en Canada.
De uitvoering van de Paragamesbreda kan alleen een succes worden als iedereen zijn beste beentje
voorzet. Zonder de inzet van mensen die op basis van vrijwilligheid hun steentje bijdragen is de
organisatie van ons evenement niet mogelijk. De werkzaamheden die onze vrijwilligers uitvoeren zijn
heel divers. Resultaten vastleggen, ballen rapen, begeleiden, hulplijnrechter zijn, lunchpakketten
uitdelen en ga zo maar door. Specifieke kennis en vaardigheden zijn zeker niet nodig.
Wij zoeken mensen die het hart op de goede plek hebben en belangeloos onze gehandicapte
medemens een verschrikkelijk sportief en gezellig weekend willen bezorgen.
Wilt u als vrijwilliger aan ons evenement deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat
van onze stichting. Wij zoeken mensen voor zowel de zaterdag als de zondag.
U slaat dan meerdere vliegen in een klap:
- u helpt ParaGamesBreda
- u bent getuige van de NSC opening van het Paralympische Supporters jaar
- u kunt genieten van een gezellig feest

Wij hopen u als vrijwilliger van ParaGamesBreda te mogen verwelkomen.
(http://www.paragamesbreda.eu/paginas/314/Vrijwilligers.html)

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Paragamesbreda.

Tot ziens in Breda als vrijwilliger op de diverse sportlocaties en bij de kick-off meeting.
Herman Lindhout
voorzitter
Stichting Nederlands Supporters Contact

