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PERSBERICHT: Donatie Schipholfonds voor C.C. Qui Vive
Amsterdamse Cricket Club Qui Vive en Schipholfonds in beweging
Amsterdam - Qui Vive heeft een prachtige donatie van het Schipholfonds gekregen ten bedrage
van € 3950,-.
Dit bedrag zal worden besteed aan een bijdrage in de kosten voor een trainings-oefenkooi
waardoor er beter getraind kan worden. De trainings-oefenkooi heeft ook een belangrijke functie
voor de jeugd waarmee Cricket Club Qui Vive zich verder hoopt te ontwikkelen.
Qui Vive is sinds begin dit seizoen in het Sportpark de Eendracht gehuisvest met twee pitches,
compleet met sight screens in Amsterdam Nieuw West. Dit jaar, 2013, is een mijlpaal voor de club
nu ze met de komst van twee extra teams behoren tot één van de grotere cricketverenigingen voor
senioren in Nederland. De afgelopen vier jaar is Qui Vive er ondanks de onzekerheid over de
accommodatie in geslaagd steeds een team extra in te schrijven in de Nederlandse competitie. In
2008 had Qui Vive nog maar één team, maar dit jaar neemt de club met zes teams deel aan de
verschillende competities en zijn er ambitieuze plannen om jeugdteams nieuw leven in te blazen.
Cricket Club Qui Vive is een Multiculturele club met enthousiaste cricketers uit alle delen van de
wereld en in de meest positieve zin IN BEWEGING.
Stichting het Schipholfonds reikt jaarlijks donaties uit aan projecten op het gebied van bewegen in
de directe omgeving van het vliegveld. Het Schipholfonds heeft voor dit thema gekozen omdat
activiteiten die sporten en bewegen stimuleren bij uitstek mensen verbinden. .
Voor meer informatie over het Schipholfonds: www.schipholfonds.nl

Zaterdag 19 october om 17:00 is er een Cricket jaarljkse cricket dinner en curry avond (op
SportPark de Eendracht, Amsterdam West) om het seizoen af te sluiten. Vorig seizoen zijn twee
teams gepromovereerd en dit seizoen hebben ze hun plaats gehandhaafd! Twee andere teams
hebben de kampioenschap gewonnen!. Er zal een uitgebreide Indiase curry klaar staan. De
kosten zijn 15 euro pp. Als u interesse heeft, neem gerust contact op via info@ccquivive.cc, of
onze
websites www.ccquivive.nl en facebook.com/quivivecc.
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Op de foto, van links naar rechts: Grant Holton (Cricket Club Qui Vive PR & Sponsorship) , Wim
van Bunningen (Voorzitter Cricket Club Qui Vive) en Monique Hollenkamp (bestuurslid van het
Schipholfonds)

Qui Vive zoekt vrijwilligers voor coaching, jeugd development, interne en externe communicatie
Wij zijn altijd op zoek naar spelers en trainen op Sportpark de Eendracht in Geuzeveld op
woensdag, donderdag en vrijdag avonden mei tot eindaugustus. Wij hopen binnenkort een winter
indoor cricket training te kunnen aanbieden.
email: info@ccquivive.nl
telefoon: 0651564672
www.CCQuiVive.nl
Facebook.com/QuiviveCC
Twitter.com/quivivecc
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