
Beste pupillen, junioren en ouders,

Aanstaande dinsdag is in de Hanzehof een Benefiet namens alle verenigingen van Zutphen,
georganiseerd door AZC, de gemeente en moskee Barbaros.

Tijdens het benefiet is er een veiling van bv shirts van bekende voetballers mét
handtekening, eetarrangementen van ondernemers in de stad en zo nog meer.
Ondernemers en scholen kunnen iets doen. Maar ook dat de verenigingen hun opgehaalde
bedragen kunnen aanbieden. Iedereen die iets nog wilt doen is daarin welkom en onderaan
deze brief staat een link met de info.

Actie door jeugdleden van AZC!
Tijdens de inzameling en de veiling van afgelopen weekend op onze club gaven spelers uit
de JO8 en ook andere teams aan ook iets nog te willen doen. Dat kan!

Ook voor jullie is het allemaal indrukwekkend!

Met deze actie willen we vanuit jullie (junioren en pupillen) de turkse en syrische
gemeenschap onze steun laten voelen.
Met bijgaande QR code of link kunnen jullie de komende dagen, hopelijk met hulp van jullie
ouders, jullie eigen familie, vrienden, kennissen of wie dan ook benaderen die jullie zelf
uitkiezen en verzoeken om namens jou iets te doneren voor de slachtoffers in Turkije en
Syrie. Ze mogen natuurlijk zelf het bedrag bepalen.
Als het via deze link of QR code gebeurd, wordt het ook zichtbaar dat het vanuit de jeugd
van AZC is, dus ook namens jou!

Dit geld gaat via de AZC samen met de opbrengst van de veiling van afgelopen zondag ook
naar het doel van het benefiet van Zutphen!

Dinsdag kunnen we dan ook tijdens het benefiet bekend maken wat de jeugd opgehaald
heeft (alles wat tot en met zondag overgemaakt is wordt meegeteld!).
Wie het leuk vindt om de cheque met daarop het bedrag wat de jeugd van AZC opgehaald
heeft uit te reiken op deze benefietavond, kan zich melden bij zijn eigen leider. Zo hopen we



op een heel mooi bedrag, maar ook op een mooie groep enthousiaste spelers die in AZC
tenue dit op het podium aanbieden. Er wordt qua tijd rekening gehouden dat jullie in het
begin van de avond zijn.

Meer over de benefietavond.
https://www.azczutphen.nl/nieuws/zutphen-helpt-hatay/

De QR code en de link:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Dug6SINXfgKEEZ
Yzzv3RaRtuwVLaKXof
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