
 

Ontbijtservice HSSC’61 
Zaterdag 14 juni 2014 

HSSC’61  STEUNT SPIEREN VOOR SPIEREN 
Sinds vorig seizoen speelt het eerste elftal van HSSC’61 met het logo van de stichting Spieren voor 
Spieren op het shirt. Een bekende stichting binnen de sportwereld die zichzelf het volgende ten doel 
heeft gesteld: 

Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Voor zo’n 20.000 
kinderen in Nederland is dit niet  vanzelfsprekend. Zij hebben een spierziekte en dat 
beperkt hen in alles wat ze willen en kunnen. Spieren voor Spieren helpt deze kinderen. 
Spieren voor Spieren wil hen weer uitzicht geven op een kansrijke toekomst door structureel 
onderzoeksprojecten te financieren die helpen om spierziekten bij kinderen beter te 
behandelen. Dat doen we door mensen op te roepen om in actie te komen en gezonde 
spieren in te zetten voor zieke spieren. 

HSSC’61 onderschrijft deze doelstelling van harte en organiseert daarom diverse acties om zo ook 
financieel een steentje bij te dragen. Eén van de acties is deze ontbijtservice. 
We hopen van harte dat u/jullie deze actie willen steunen. 
U helpt de getroffen kinderen en ontvangt als dank een fantastisch ontbijt. 

Voor maar €5 kunt u smakelijk eten van een uitgebreid 
ontbijtpakket: 
 
Krentenbol, witte bol, bruine bol, beschuitje, kaas, ham, jam,  
boter, flesje sap, ei, peper, zout en een servetje. 

Deze actie komt mede tot stand met hulp van jeugdspelers 
van HSSC’61. Zij komen op 14 juni uw ontbijtje bezorgen. 

 
 

Omdat u buiten Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd woont, maar toch lid bent van HSSC’61 willen we u 
de mogelijkheid  bieden om ook mee te doen aan deze actie. U kunt u aanmelden via 
sponsorcommissie@hssc61.nl. Vermeld hierbij naam/ volledig adres/ hoeveelheid ontbijtjes en gewenste 
tijdstip van bezorgen. Het verschuldigde bedrag maakt u vervolgens over naar het rekeningnummer van 
HSSC’61 : NL25 RABO 0358 4248 87 ovm ontbijtactie + uw naam. Dan zorgen wij dat uw ontbijtje(s) 
bezorgd worden 14 juni. 

Met vriendelijke groet, 

Sponsorcommissie HSSC’61 
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