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Hoorn, maart 2020 
 
Aan iedere vriend(in) van ‘Ter Rede van Hoorn’  
 
 
Beste vriend of vriendin, 

 

 
Deze zomer is de achttiende ‘Ter Rede van Hoorn’, op een andere locatie, maar natuurlijk wel op 
de Rede, op de oude Zuiderzee. Alles hierover lees je op onze website www.terredevanhoorn.nl. 
 
Als medewerker heb je de datum natuurlijk al vrijgehouden, maar heb je dat ook al gedaan als je 
als enthousiast open-waterzwemmer wilt meedoen, en ben je je al sportief aan het voorbereiden? 

 
De inschrijving is geopend, en je kunt je laten uitdagen door de golven op afstanden van 1 tot 5 
kilometer. Zwemmers van de borstcrawltrainingen kunnen zelfs meedoen voor de halve prijs. 
 
 
 
Je kunt als medewerker of als zwemmer meedoen, maar er zijn meer mogelijkheden om iets 

(terug) te doen. Sponsors en sub-sponsors (zie hieronder) maken het evenement mogelijk. 
 
Als programmasponsor kan iedereen een bijdrage leveren, wat nog meer mogelijkheden biedt. 

Voor honderd euro wordt je naam of dat van je bedrijf aan een programmanummer verbonden. 
 
De 2000m schoolslag krijgt dan bij voorbeeld als naam: de 2000m schoolslag van V&D 
en op de uit te reiken prijzen (door een V&D-medewerker) komt de naam of het logo van V&D. 

 
 
 
V&D zal zich waarschijnlijk niet aanmelden, maar waarom zouden het assurantiekantoor en de 
bakker dat niet doen? Dat is toch een leuke en sportieve verbinding met een mooi evenement? 
 

Kijk in het programma en zoek een passend programma-onderdeel voor je naam of bedrijf: 
de jongste zwemmers, of juist de masters, het koningsnummer of juist de prestatietocht? 
 
Alles kan! Bel me op of mail me terug: ‘Ter Rede van Hoorn’ wordt er daarna nog mooier van! 
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank, 
 

Hans Beenker, voorzitter stichting ‘Ter Rede van Hoorn’; h.beenker@kpnmail.nl – 06-20646700 
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