
UITNODIGING 

VOLLEYBALTOERNOOI 2 SEPTEMBER 2022 

 

Geachte relatie, 

Na 2 jaar van afwezigheid mogen we weer! Na het succes van de voorgaande edities, willen 
wij dit jaar graag - samen met u - een vervolg geven aan het “Verdouw gaat Verder-
volleybaltoernooi”. Met dit relatie-event willen wij ons ook dit jaar weer inzetten voor een 
goed doel. Het goede doel waar wij ons dit jaar voor inzetten is Stichting Inclusive Trading 
Initiative. 

Het doel van deze stichting is om samen met ondernemers in Rwanda, mensen te helpen uit 
de armoede te komen. Dit doen zij door ondernemerschap te stimuleren en hen te helpen 
om een goede opbrengst te krijgen voor hun producten. Bij dit project worden 
boerengezinnen geholpen bij de teelt van chilipepers die geschikt zijn voor export naar de 
Europese markt. Succes hangt af van lokaal eigenaarschap. Dat kan alleen worden bereikt 
als boeren zelf de aanjagers zijn van het programma. De ondernemende boeren maken de 
arme boeren uit de omgeving enthousiast, waardoor zij ook aanhaken bij het programma. 
Hiermee wordt een druppel een olievlek!  
Kortom: met dit project steunen we dus arme boeren in Rwanda bij de teelt van pepertjes die 
geschikt zijn voor export, zodat zij vanuit eigen ondernemerschap uit de armoede kunnen 
komen. 
 
Graag nodigen wij u uit voor het “Verdouw gaat Verder-volleybaltoernooi”. Een gezellig en 
sportief samenzijn met u en andere Verdouw-relaties, met als doel geld in te zamelen voor 
bovengenoemd goed doel. Draagt u uw steentje bij en maakt u dit relatie-event samen met 
ons wederom tot een groot succes? 
 
Wij verzorgen, zoals u dat gewend bent, voor u en uw collega’s een sportief programma, 
waarin u het tegen andere Verdouw-relaties opneemt. Het volleybaltoernooi zal plaatsvinden 
op vrijdag 2 september 2022 tussen 17:00 – 22:00 uur in Sportcentrum De Mammoet, 
Calslaan 101 te Gouda. 

Wat kunt u verwachten? 

- Een buffet voorafgaand aan de wedstrijden; 
- Tussen de wedstrijden door is er gelegenheid voor een (fris)drankje; 
- Een toernooi d.m.v. een poulesysteem; 
- Een gezellig, sportief evenement wat volledig ten gunste komt aan het goede doel! 

Deelnemen: 

- De kosten per team bedragen € 500,-- (meer mag uiteraard ook). Dit gehele bedrag 
komt ten goede aan de stichting ‘Inclusive Trading Initiative’ (de organisatiekosten 
neemt Verdouw Bouwproducten voor haar rekening); 

- Een team bestaat uit minimaal 6, maximaal 7 personen; 
- U kunt zich aanmelden via uw contactpersoon of op het volgende e-mailadres:  

a.macdaniel@verdouw.nu.  

Wij hopen op uw deelname, bijdrage en sportieve plicht en verheugen ons op een gezellige 
avond. 

Graag tot vrijdag 2 september a.s.! 

Hartelijke groet, 
Het organisatieteam van Verdouw Bouwproducten 

mailto:a.macdaniel@verdouw.nu
https://verdouwgaatverder.nl/

