
Aan onze SPORTIEVE DEELNEMERS  
 

Wij zijn blij dat jullie meedoen aan het “8e Robert Mars toernooi” in Beesd op 
  

Zaterdag 1 juni 2019 
 

Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd ter herinnering aan Robert Mars, een 

voetballer van voetbalvereniging Beesd die op 10-jarige leeftijd de strijd tegen 

kanker heeft verloren.  
 

Het Robert Mars toernooi zal niet alleen in het teken van voetbal staan…!  
Naast de wedstrijden worden namelijk diverse activiteiten, óók voor jullie, 

georganiseerd. “De vrienden van Robert Mars” hebben zich ten doel gesteld om 

daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. In totaal hebben we al bijna € 120.000,00 aan KiKa 

kunnen schenken en we doen er alles aan dit jaar weer een prachtig bedrag bij elkaar te krijgen. 

Daarom onze vraag aan jullie….. 

 

Willen jullie ons helpen om van vele kleine bedragen één grote te maken?  
Voor kleine bedragen, die volledig ten goede komen aan KiKa, kan iedereen de hele dag leuke dingen 

doen zoals darten, blikgooien en sjoelen en zijn er ook leuke prijzen te winnen bij de enveloppenkraam 

en diverse loterijen.  

 

Deze dag zal óók in het teken staan van Fair Play en Respect. Nette manieren, schone kleedkamers, en 

sportief gedrag op en om het veld, ook van begeleiders en supporters wordt door ons met een mooie 

trofee gewaardeerd.  
 

LET OP!   VRIENDELIJK VERZOEK! 
Ieder jaar begint het Robert Mars toernooi met een spectaculaire opening die zal plaatsvinden 

om 09.30 uur. Wij zouden het echt zeer op prijs stellen als iedereen op tijd aanwezig is om hier aan 
deel te nemen. Een impressie vind je op onze facebookpagina en website. 

 

Ook dit jaar willen we de opening weer extra kleur geven en jullie vragen een vlag van 
jullie club mee te brengen en hiermee bij het opkomen te zwaaien. 

 
Direct na de finale van het toernooi zal de prijsuitreiking plaatsvinden en zal de opbrengst 
van de dag bekend gemaakt worden.  
 
Wij hopen dat we deze dag mogen rekenen op jullie medewerking en inzet!  

 
Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes! 
Met sportieve groet en tot zaterdag 1 juni!   
“De Vrienden van Robert Mars”  
www.robertmarstoernooi.nl 
robertvoorkika@gmail.com  

In de voorgaande jaren hebben we steeds vaker gezien dat teams zelf geld inzamelden 

met diverse acties. Wij zullen daar op deze dag ook extra aandacht aan besteden. 

 

Het team met de leukste actie wint kaartjes voor een thuiswedstrijd van FC Utrecht! 

http://www.robertmarstoernooi.nl/
mailto:robertvoorkika@gmail.com

