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13 augustus 2014
Betreft: Organisatie van “Het Grote Sport – Respect & Vrede Evenement”
Geachte heer/mevrouw,
Namens het bestuur van sportvereniging Big Ali Sport delen wij U mede dat wij zaterdag en
zondag 11 en 12 oktober 2014 in samenwerking met Stichting Vrienden van het Westerpark
– Stadsdeel West, Staatskrant Spaarndammerbuurt – Zeeheldenbuurt, Hugo de Grootbuurt
& Staatsliedenbuurt en Stichting Amador Nita (Amsterdam – Curaçao) “Het Grote Sport –
Respect & Vrede Evenement” gaan organiseren.
Uit ervaring en op grond van de publiciteit die wij met advertenties, flyers en freepublicity
weten te genereren verwachten we beide dagen ongeveer 3500 deelnemers en toeschouwers.
Wij doen u het aanbod om voor een investering vanaf € 500,- te worden aangemerkt als
officiële sponsor van “Het Grote Sport – Respect & Vrede Evenement”.. Hiervoor in ruil
krijgt u een vermelding op al ons drukwerk, uitnodigingen en aankondigingen. Liefst voor
25 september kunt U Uw donatie overmaken.
In de bijlage leest u meer over “Het Grote Sport – Respect & Vrede Evenement”.
Met vriendelijke groet,
Big Ali Sport Vereniging

E.A. Josefa
Voorzitter
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Big @li Sportvereniging is vernoemd naar de man die in Atlanta het Olympisch
vuur aanstak en tot de beste sportman van de 20e eeuw werd uitgeroepen!

Bijlage: meer info over “Het Grote Sport – Respect & Vrede Evenement
Programma Het Grote Sport – Respect & Vrede Evenement:
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2014 van 13.00 tot 23.00 uur.
Plaats: Op en rond de tennisbanen en het clubhuis van Big Ali Sport Vereniging in het
Westerpark.
Vanaf 13.00 tot 16.30 uur zijn er sport- en spel activiteiten voor kinderen vanaf 3 t/m 15
jaar waaronder skeeleren, tennis toernooi, voetbalkooi, trampoline springen, tafeltennis en
hardloopwedstrijden rond de vijver in het park.
Voor volwassenen van 16 t/m 77 jaar zijn er vanaf 16.45 tot 20.00 uur diverse sporten
waaronder tennistoernooi, tafeltennis, domino, dam- en schaakwedstrijden.
Hierna vinden live optredens plaats van dansgroepen begeleid met akoestische of versterkte
muziek van 18.00 tot 22.30 uur op het terras van het clubhuis van de sportvereniging.
Op de laatste dag 12 oktober 2014 vanaf 17.30 uur worden de sportprijzen uitgereikt aan
alle winnaars en aan alle deelnemers.
Ook zal er afsluitend een speech worden gehouden vanwege de inzet van alle vrijwilligers
gedurende het hele jaar 2014 voor onze vereniging met zeer positieve resultaten en de hoop
dat wij het in 2015 nog beter gaan uitvoeren wat zal realiseren in nog meer activiteiten op
het gebied van Respect & Vrede met voorbeelden als Olof Palme uit Zweden, Joop den Uyl
van Nederland, Martin Luther King uit Amerika, Nelson Mandela van Zuid Afrika, Amador
Nita uit Curacao, Arthur Ashe uit Amerika en Bob Morriën uit Westerpark.

2

Big @li Sportvereniging is vernoemd naar de man die in Atlanta het Olympisch
vuur aanstak en tot de beste sportman van de 20e eeuw werd uitgeroepen!

