Sportgala Borne
Special edition 2019

De commissie sportgala organiseert dit jaar eenmalig een speciale editie
van het sportgala in ’t Wooldrik in samenwerking met de werkgroep
‘Alternatieve financiering ’t Wooldrik’. Het gala zal omlijst worden met een
prachtige show door GyMusic Productions, waarbij gymnastics en live muziek
van een orkest elkaar ontmoeten. Tijdens het sportgala worden de mooiste
sportmomenten en beste prestaties van sporters en sportteams uit Borne
getoond in diverse categorieën.
Speciaal voor ondernemers is er een Uitblinkers VIP arrangement ontwikkeld
met een inspirerend programma.
Tijdens dit arrangement neemt Olympisch kampioen Sanne Wevers u mee in het verhaal achter
de gouden medaille, verteld vanaf de Olympische balk. Ze zoomt in op het laatste jaar voor de
Spelen, waarin ze van WK zilver een plan maakte richting Olympisch goud.
Dit alles aan de hand van strategische inzichten, tactische plannen, uitleg over de mentale
vaardigheden en emotionele hoogtepunten. Ontdek het olympisch avontuur en neem het
mee richting het realiseren van eigen dromen!
Ook nemen wij u graag kort even mee in de ontwikkelingen rondom strategisch project
’t Wooldrik. De ambitie van ’t Wooldrik is dat het méér is dan alleen een sportpark, het is een plek
voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie! Wij informeren u graag
over de ambitie, het proces, het ontwerp, de aanbestedingsprocedure en de planning.
Na de presentaties wordt er een dinerbuffet met een speciaal biertje verzorgd door het
Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal. Het arrangement eindigt met de prachtige show van
het sportgala en een drankje. Uiteraard is er na afloop gelegenheid om te netwerken in
sportcafé ’t Wooldrik.
Het Sportgala Borne, Special Edition 2019, Uitblinkers VIP arrangement vindt plaats op
25 januari 2020 en start om 15.15 uur bij de parkeerplaats van BVV Borne.
De kosten voor dit Uitblinkers VIP arrangement bedragen € 150,- per persoon.
Aanmelden kan via www.SportgalaBorne.nl/uitblinkersarrangement.
Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar voor dit exclusieve arrangement.
Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op deze speciale avond!
Programma
15.15 Verzamelen BVV Borne
15.45 Ontvangst met koffie
16.00 Presentatie ’t Wooldrik
16.15 Presentatie Sanne Wevers
17.15 Dinerbuffet
18.45 Vertrek ’t Wooldrik
19.30 Sportgala Borne

