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GM fietst voor het goede doel…
Beste (ex-)collega’s,

Een groep enthousiaste fietsers bij GM Belgium heeft het initiatief genomen om tijdens het
Hemelvaartweekend van 14 tot 17 mei 2015 deel te nemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen
Kanker.
Tijdens deze actie trappen we samen met duizenden andere fietsers 1.000 km tegen kanker. De
totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km en er worden twee etappes per dag
gereden. Per etappe rijdt telkens één lid per team mee. Een deelnemend team kan dus maximaal uit
acht fietsers bestaan.
In 2014 waren er meer dan 500 teams ingeschreven.
Om te mogen deelnemen aan de 1000 km moet elk team wel 5.000 Euro inzamelen voor Kom op
tegen Kanker. De netto-opbrengst van de 1000 km gaat elk jaar integraal naar het wetenschappelijk
kankeronderzoek.

Nadat we in november een team hebben samengesteld van medewerkers die veel kilometers rijden
op een racefiets, werd dit initiatief aan onze directie voorgelegd. We kregen hiervoor de volledige
steun en bovendien de belofte dat GM Belgium onze opgehaalde sponsorgelden mee zal aanvullen.
Voor het verzamelen van sponsorgelden hebben we ons Feestcomité eveneens enthousiast kunnen
maken. Zij waren reeds van plan om iets voor een goed doel te organiseren en bijgevolg willen ze dit
initiatief ten volle ondersteunen.
Ondertussen zijn we ingeschreven onder de naam ADAM OPEL TEAM , hebben we onze pagina op
de website van dit evenement (http://www.1000km.be/adam-opel-team ) en kunnen we starten met het
inzamelen van sponsorgelden.

Wil je ons team steunen, dan kan dit door een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op
tegen Kanker:
BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83
met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van ons team: “170 116 521”.
Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar.

Wij gaan graag de sportieve uitdaging aan om in mei 2015 deze 1000 km voor Kom op tegen Kanker
te rijden. Hierbij vragen wij jullie, als (ex-)collega’s, om ons tegen einde april 2015 te helpen 2.500
Euro te verzamelen.

Hoe kan je ons helpen ?
1.

Door zelf dit goede doel te steunen met een storting en onze code op :
BE14 7331 9999 9983 met melding “GIFT 170 116 521”

2.

Door uw familie en vrienden enthousiast aan te sporen om ook deze actie via een
storting op onze rekening te steunen.

3.

Door zelf ideeën voor sponsorinitiatieven aan te brengen.

4.

Door uw hulp en steun bij de organisatie van activiteiten.

5.

Door onze deelname mee kenbaar te maken langs de sociale media.

6.
Door ons tijdens het Hemelvaartweekend 2015 te komen aanmoedigen of logistieke
steun te verlenen.

Bekijk zeker de website van deze actie http://www.1000km.be/ en aarzel niet ons te contacteen bij
vragen of voorstellen.

Wij danken hierbij onze directie en Feestcomité voor de steun die ze ons reeds toegezegd hebben,
en hopen dat jullie met evenveel enthousiasme dit goede doel en onze acties mee zullen
ondersteunen !

Namens het sportieve ADAM OPEL TEAM : Abel Heyvaert, Eef Vanrusselt, Jeroen De
Boelpaep, Philip Copmans, Philip Valaert, Pieter Van Leuven, Sarah Timmermans,
Steven Trentin, Werner De Schepper.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Een verzoekje van een Manta fan…

Ad Van Pul is op zoek naar de sticker die je hierboven afgebeeld ziet. Als er oud collega’s zijn die zo
een sticker in hun bezit hebben kunnen contact opnemen met Ad via awpul@home.nl. Het betreft
een 1900 SR in Sahara gold, bouwjaar 1972, on-gerestaureerd, inmiddels 124000 KM gelopen, sinds
1975 in de familie.
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