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Wees vooral trots op jezelf!

€182.799,Met enorme trots en een voldaan gevoel kijken wij als
organisatie terug op de eerste editie van Swim to Fight
Cancer Maastricht.
Wat ons opviel was jullie enorme inzet en passie. Velen van
jullie leverden een ultieme inspanning om de tocht te
volbrengen. Krampen, vermoeidheid en duizeligheid waren
geen uitzonderingen. Anderen konden nog tot Luik
doorzwemmen als het zou moeten en kwamen fris en fruitig
bij de finish aan. Maar bovenal stond deze editie in het teken van emotie, een lach en een traan
en vooral de samenhorigheid met familie en vrienden. Het resultaat mag er zijn!
Dank voor jullie inzet: jullie hebben er een onvergetelijke dag van gemaakt! Fight on!!
Ook dank aan onze tientallen vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk ook StayOkay en de
Maastrichtse Watersport Club. Zonder jullie was het nooit zo'n groot succes geworden.
Tot volgend jaar!!
Namens bestuur, commissies en alle vrijwilligers
Jo Warnier
Projectleider

Jouw mening telt!

De eerste editie is achter de rug en wij hebben al een aantal
verbeterpunten opgemerkt. Jouw mening en ervaringen met
de Swim zijn voor ons super belangrijk en wij vragen jou deze
ZO SNEL MOGELIJK met ons te delen. Zo maken wij van de
2020-editie een nog mooier en gestroomlijnder evenement.
Doe je ook mee? Klik hier of kopieer de volgende URL in je
browser: https://nl.research.net/r/Maastricht-2019

Een korte impressie...

Binnenkort meer foto's en filmpjes!
Binnenkort krijgen jullie een link naar een cloud-locatie waar honderden foto's van de Swim te
bekijken en te downloaden zijn. Pas dan krijg je een goed beeld hoe bijzonder deze Swim en
jouw inspanning zijn geweest. Heb je zelf nog leuke foto's? Stuur ze ons gerust!

Swim to Fight Cancer 13 september
2020

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u jo.warnier@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

