
 

 

Trachten leven toe te voegen  

aan de dagen, waar geen dagen  

meer toegevoegd kunnen worden  

aan het leven….. 
 

Betreft: Sponsoring Roparun 2020 
 

Geachte heer, mevrouw 
 

Terugblik en vooruitkijken! 
Mede dankzij alle hulp van de sponsoren was de Roparun van 2019  voor team 159 wederom een groot 

succes. Niet alleen hebben we (ondanks wat kleine tegenslagen) de afstand Parijs-Rotterdam weten te 

overbruggen, maar belangrijker nog hebben we ook het fantastische bedrag van € 50.000 op mogen halen! In 
2019 werd door de ruim 300 deelnemende teams maar liefst 5,6 miljoen euro bij elkaar gebracht.  

 
30 mei 2020 staan wij als team voor de 28e keer aan de start van de 29e editie van deze langste non-stop 

estafetteloop ter wereld, om de 520 km van Parijs naar Rotterdam af te leggen. Naast deze sportieve prestatie 

is ons belangrijkste doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen ten bate van kankerpatiënten. Om hier weer 
zoveel mogelijk aan bij te kunnen dragen, willen wij u via deze brief vragen ons dit jaar (weer) te steunen. 

 
Stichting Inloophuis de Boei GO 

Wij zijn trots u te kunnen vertellen dat wij dit jaar inloophuis de Boei uit Ouddorp financieel mogen 
ondersteunen bij  de activiteiten die zij aanbieden ten bate van het 15-jarig jubileum.  Inloophuis De Boei GO 

is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het biedt een veilige ruimte waar 

lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen 
vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen. 

 
Goeree-Overflakkee mijn eiland!  
Als team zijn we erg blij met de saamhorigheid en verbinding op het eiland. 

Daarom zijn we extra trots dat we gebruik mogen maken van de huisstijl 
van Goeree-Overflakkee, mijn eiland! 

 
Maakt u samen met ons de Roparun 2020 net zo succesvol als in 

2019?  

Welke vorm van sponsoring u ook kiest, uw bijdrage komt ten goede aan stichting Roparun! 
Op de volgende pagina vindt u onze sponsormogelijkheden, inclusief het antwoordformulier.  

Mocht u nog vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit ons te benaderen. Wij staan ook zeker open om 
binnen u bedrijf nadere uitleg te komen geven over het doel van de Roparun! 

 
Uw positieve reactie zien wij graag tegemoet.     

 

Met vriendelijke groet,  
 

Peter Schouten 
Voorzitter organisatie Goeree-Overflakkee Runners 
  

Stichting Island Runners 
p/a Nieuweweg 21, 3248 BD Melissant 
Internet : www.roparunflakkee.nl 
E-mail : info@roparunflakkee.nl 
Banknr. : NL67RABO0314109099 te Melissant 
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Sponsorbevestiging 2020 
 

Ik geef mij op als sponsor van de Roparun 2020 
(Vul onderstaande gegevens in en mail deze naar pr@roparunflakkee.nl, of stuur 
op naar Nieuweweg 21, 3248 BD Melissant) 

 

Bedrijfsnaam:          ___________________________________________________________ 

Adres:           ___________________________________________________________ 

Postcode en plaats:         ___________________________________________________________ 

Contactpersoon:         ___________________________________________________________ 

Telefoon:          ___________________________________________________________ 

E-mail:            ___________________________________________________________ 

Website :          ___________________________________________________________ 

Sponsorbedrag:          € _______ (zie onder voor sponsorpakketten en bijbehorende bedragen) 

           Wenst wel/geen gebruik te maken van een sponsorpakket 

Datum en handtekening        ___________________________________________________________ 

 
Voor wat hoort wat! 

U wilt ons steunen? Wij bieden u de volgende sponsorpakketten:  

 

Brons - € 100   

 Bedrijfslogo, link en adres op sponsorpagina website 
 Naamsvermelding in de Roparunkrant        

   

Zilver - € 250   

 Bedrijfslogo, link en adres op sponsorpagina website 

 1 blok advertentieruimte in de Roparunkrant       
          

Goud -  € 500  

 Bedrijfslogo, link en adres op sponsorpagina website 

 Bedrijfslogo permanent zichtbaar op homepage 

 2 blokken advertentieruimte in de Roparunkrant      
        

Diamant -  € 750 

 Bedrijfslogo, link en adres op sponsorpagina website 

 Bedrijfslogo permanent zichtbaar op homepage 

 3 blokken advertentieruimte in de Roparunkrant 
 Het recht om ons officiële teamlogo te gebruiken 

 Bedrijfslogo op de bus, beide zijden, 10x15 cm tijdens de Roparun    
            

Platina -  € 1000 

 Bedrijfslogo, link en adres op sponsorpagina website 
 Bedrijfslogo permanent zichtbaar op homepage 

 4 blokken advertentieruimte in de Roparunkrant 
 Het recht om ons officiële team logo te gebruiken  

 Bedrijfslogo op de bus, beide zijden, 50x25cm, tijdens de Roparun 
 Bedrijfslogo op banner die door ons team over de finish gedragen wordt 

 1 exemplaar van het officiële teamshirt (waarop onder meer uw bedrijfslogo staat) 

 

 
 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
 De Roparunkrant verschijnt in de week voor de Roparun als speciale bijlage in het hart van weekblad Groot Goeree 

Overflakkee en wordt huis-aan-huis verspreid op heel Goeree Overflakkee. Een advertentieblok is 50x85mm groot 
(breedte x hoogte). De redactie neemt contact met u op over de door u gewenste opmaak. 

 Kijk voor meer informatie over sponsoring en voorbeelden op www.roparunflakkee.nl/sponsoring of mail ons via 
pr@roparunflakkee.nl. Ook voor andere vragen of specifieke wensen, kunt u contact opnemen. 

 Na ontvangst van uw sponsorbevestiging sturen wij u een nota. 


