
                                   
     

Beste geïnteresseerde, 

 

Stichting Buitenzorg staat dankzij de vele vrijwilligers en de Vrienden van Buitenzorg met 

haar activiteiten midden in de Veenendaalse samenleving. Aankomend jaar viert 

Stichting Buitenzorg haar 25-jarig jubileum. De Veenendaalse tafeltennisvereniging SKF 

viert in 2019 eveneens een jubileum, namelijk haar 70e verjaardag. Tafeltennisvereniging 

SKF levert in haar jubileumjaar graag een bijdrage aan een maatschappelijke doel. 

Hiervoor is Stichting Buitenzorg gekozen. De vereniging organiseert op donderdag 17 

januari een tafeltennisnetwerktoernooi inclusief verloting voor bedrijven en instellingen 

waarvan een deel van de opbrengt wordt geschonken aan Stichting Buitenzorg. In deze 

brief leest u de mogelijkheden voor u om hieraan deel te nemen dan wel bij te dragen.  

 

SKF tafeltennisnetwerktoernooi 

Het SKF tafeltennisnetwerktoernooi vindt plaats op donderdag 17 januari van 18.00 tot 

22.00 uur op haar eigen locatie aan de Wageningselaan 1a in Veenendaal. Tijdens het 

toernooi en de nazit (vanaf 22.00 uur) is er ruim de gelegenheid om te netwerken. Het is 

een dubbeltoernooi voor bedrijven en instellingen. Met een knipoog naar het jubileum 

bedraagt het inschrijfgeld 70 euro per koppel. Hiervoor krijgen deelnemers volledig 

verzorgde catering (eten en drinken) en gaat er 10 euro van het inschrijfgeld naar 

Stichting Buitenzorg. In de pauze van het toernooi vindt er een verloting plaats waarvan 

de opbrengst voor 70% naar stichting Buitenzorg gaat. Het overige deel van de 

opbrengst van dit toernooi gebruikt SKF voor de onkosten en aanschaf van nieuwe 

tafeltennistafels. 

 

Deelnemen? 

Wij nodigen u van harte uit met één of meerdere teams namens uw bedrijf deel te 

nemen aan het toernooi. Hiermee heeft u een sportief, maar ook ontspannen avondje uit 

en dankzij uw deelname steunt u Stichting Buitenzorg en Tafeltennisvereniging SKF. Bij 

de indeling wordt er rekening gehouden met verschillende niveaus, dus ook aan de 

onervaren tafeltennisser is gedacht. De twee zalen met de tafeltennistafels zijn open en 

aaneengeschakeld aan de kantine, dus volledig te volgen door toeschouwers. Voor een 

impressie van de locatie, zie de foto’s op bijgevoegde flyer.  

 

Bijdrage voor de verloting 

In de pauze van het toernooi vindt er een verloting plaats waarvan de opbrengst voor 

70% naar Stichting Buitenzorg gaat. Heeft u een leuk product of cadeaubon van uw 

bedrijf dat we kunnen verloten? De organisatie ontvangt graag mooie prijzen die in de 

verloting kunnen worden ingezet.  

 

Aanmelden en meer informatie  

Wilt u zich direct aanmelden voor het toernooi of liever eerst wat meer informatie? Of 

heeft u iets aan te bieden voor de verloting? Dan horen we dat graag! U kunt hiervoor 

contact opnemen met Gert Albers (lid van de jubileumcommissie SKF en penningmeester 

Stichting Buitenzorg Beheer) gertalbers1956@gmail.com of 06-51127856. 

 

Wij hopen op uw respons! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Namens Stichting Vrienden van Buitenzorg Namens Tafeltennisvereniging SKF 

Geurt Valkenburg, voorzitter   Marc Sassenus, voorzitter 
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