- PERSBERICHT -

VOETBALVERENIGING [NAAM] SCOORT VOOR SPIEREN
“Plaats, datum” – Voetbalvereniging [naam] neemt deel aan de Scoren voor Spieren actie voor
Stichting Spieren voor Spieren. Deze Stichting zet zich in voor kinderen met een spierziekte. De
deelname aan deze mooie en sportieve actie is een logische keuze voor het clubbestuur. [Vul hier
in 2 á 3 regels in waarom jullie deelnemen aan de Scoren voor Spieren actie; de letters in de
inleiding zijn altijd dikgedrukt.]
Het motto van Spieren voor Spieren luidt: ‘gezonde spieren voor zieke spieren’. Voetbalvereniging
[naam] zal zich hier met volle overgave voor inzetten. Alle leden zullen sponsoren zoeken die hem of
haar willen sponsoren voor € 0,20, € 0,50 of € 1,- per behaald wedstrijdpunt. Aan het eind van het
competitieseizoen zal het totale sponsorbedrag per team berekend worden. Het totale bedrag zal in het
bijzijn van alle leden overhandigd worden aan een vertegenwoordiger van Stichting Spieren voor
Spieren.
De Scoren voor Spieren actie is volgens de voorzitter [naam] van voetbalvereniging [naam] een mooie
manier om maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. “Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk
dat de leden door middel van de Scoren voor Spieren actie stilstaan bij het feit dat rennen, fietsen, spelen
en sporten voor 20.000 kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend is. Zij lijden aan een spierziekte.
Door middel van de Scoren voor Spieren actie helpen de leden Spieren voor Spieren om kinderen met
een spierziekte een betere toekomst te geven.”

- EINDE PERSBERICHTOver Stichting Spieren voor Spieren
De Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Opbrengsten van
fondsenwervende activiteiten worden snel en effectief ingezet ten behoeve van onderzoek naar
spierziekten en de verbetering van het diagnose- en behandelingstraject. Hiervoor richt de Stichting
diverse kinder- en expertisecentra op. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke
spieren’ ondersteunen veel (ex) topsporters de doelstellingen van de Stichting. Alles is erop gericht om
spierziekten de wereld uit te helpen. Om de kwaliteit van leven te verbeteren investeert de Stichting in
de ontwikkeling van hulpmiddelen en worden er jaarlijks diverse leuke activiteiten voor kinderen met een
spierziekte georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.spierenvoorspieren.nl.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Scoren voor Spieren actie:
[naam vereniging]
[naam contactpersoon]
Tel: [telefoonnummer contactpersoon]
E-mail: [e-mail contactpersoon]

