
Lieve mensen,

Wij zijn Iris en Roos Antonissen , wonen in Binnenstad Oost op Bleekveld en we zijn  2 zussen die het 
geweldig vinden om te shorttracken. Wij zijn 16 en 13 jaar en trainen al vanaf ons 5de jaar. Wij zijn 
goed in wat we doen en belanden geregeld op het podium. We trainen bij de Shorttrack vereniging 
Groningen (STG) en ook bij Iskate,  de schaatsacademie. Dit doen wij 7 keer in de week en in het 
weekend rijden we wij vaak wedstrijden. In de zomermaanden trainen we zonder ijs, dan gaan we 
dus fietsen, lopen , skeeleren en doen we aan krachttraining. Dit kost heel veel geld en daarom ook 
deze brief. Onze vraag is om een kleine donatie om ons naar de top te krijgen, alle beetjes helpen. 
Wat wij aan kunnen bieden is:

- Een uitleg over shorttrack 

- Uitnodigingen voor de wedstrijden in Groningen waar u dan gratis koffie met iets erbij krijgt 

- U wordt op de hoogte gehouden van onze prestaties

- NK tickets, dit gaat via een verloting onder alle donateurs 

 Ook kunt u bij de STG trainingen komen kijken op dinsdag van 17u30 - 18u30 en vrijdag van 19u30 – 
20u30. 
Het geld zal besteed worden aan de opleiding, kleding, shorttrack ijzers en schoenen, benzinegeld en 
overnachtingen voor onze wedstrijden die in heel Europa zijn.

Wij zijn zeer dankbaar voor uw hulp. Als u besluit om iets te doneren dan kan dat op dit bankrekening 
nummer:  NL 82 INGB 0002 2909 45, ten name van M.M.S. Antonissen.

Als u een bedrijf heeft hebben wij nog een mooie folder van Iskate voor meer info over sponsering, 
deze brengen wij u graag persoonlijk even langs.

Wilt u meer informatie of als u op de hoogte gehouden wilt worden of in aanmerking wilt komen 
voor de NK tickets dan kunt u ons een mail sturen naar het volgende adres; irishier@hotmail.com .

Met sportieve groet, Iris en Roos
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