
Er gaat een dag komen dat niemand meer sterft aan kanker 

 
Beste voetbalvrienden, 
 
Namens stichting bijzondere mensen in beweging wil ik je van harte uitnodigen voor het G-voetbal 
benefiet toernooi “G-voetbal staat op tegen kanker”. 
I.s.m. Clubs4life, s.v. Honselersdijk, DVV. Delft en v.v. SEP organiseren wij op 6 juni 2020 een 
voetbaltoernooi waarbij de opbrengst gaat naar het KWF kankerbestrijding fonds. 
 
Stichting bijzondere mensen in beweging zet zich in voor mensen die niet of moeilijk voor zichzelf 
kunnen opkomen. Dat doen wij op verschillende terreinen in de samenleving en 1 daarvan is sport. 
Daarom is er gekozen om samen met het G-voetbal op te komen voor mensen die getroffen zijn door 
kanker. 
 
Kanker treft 1 op de 3 mensen. Helaas kent iedereen wel iemand in zijn directe omgeving die met 
deze vreselijke ziekte te maken heeft gehad. Daarom moet er geld ingezameld blijven worden voor 
onderzoek, en het bestrijden van kanker. Mensen met een beperking zijn gewend om met een 
moeilijke situaties om te gaan. Daarom staan ze op tegen kanker om mensen te ondersteunen die 
getroffen worden door deze te vreselijke ziekte. 
 
Wij organiseren op zaterdag 6 juni 2020 voor 50 teams, inclusief jeugdteams, bij v.v. SEP te Delft, een 
groot G-voetbal toernooi. Daarbij zullen nog een aantal activiteiten plaatsvinden waarbij wij u later over 
zullen informeren. 
 
Tevens is er de mogelijkheid, om tijdens de dag, een vrijwillige gift te geven t.b.v. het kankerfonds. 
Bedoeling is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. 
 
U kunt zich opgeven bij: 
 
Stichting bijzondere mensen in beweging 
 
Www.stichtingbijzonderemenseninbeweging.nl\events 
 
Geef bij opgave graag ook het niveau aan waar uw team speelt. We willen graag een heleboel 
leuke wedstrijden en teams van gelijk niveau bij elkaar laten spelen. 
Wees snel want meer dan 50 teams kunnen wij niet kwijt. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting bijzondere mensen in beweging                                                                                                     

Robert van den Bosch 

s.v. Honselersdijk                                                                                                                                              

Johan Hagman 

DVV Delft                                                                                                                                                              

Ron Verhaar 

http://www.stichtingbijzonderemenseninbeweging.nl/events

