De Roparun is werelds grootste estafetteloop van meer dan 500
kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam.
In teamverband leveren mensen een sportieve prestatie om geld
op te halen voor mensen met kanker. Dit geld komt volledig ten
goede aan de stichting Roparun.
De stichting Roparun probeert het leven
van kankerpatiënten te veraangenamen
door het financieel ondersteunen van
doelen die gericht zijn op de palliatieve
zorg voor mensen met kanker. Deelname
aan de Roparun wordt ook wel een avontuur voor het leven
genoemd. Dat blijkt ook wel uit hun motto:

“leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Stichting Venlo versus Kanker is zo’n Roparun team. Dit team van
enthousiaste hardlopers en begeleiders staat opnieuw met
Pinksteren aan de start van de Roparun. Door het organiseren van
evenementen en activiteiten zet “Venlo versus Kanker” zich in om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Roparun.
Steunt u ook de zorg voor mensen met kanker?
Doneer op rekening NL05INGB0006648019 van stichting Venlo
versus Kanker. Kijk voor meer informatie over ons Roparun
avontuur op onze website www.venloversuskanker.nl.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Venlo versus Kanker - Roparun team 016

SPONSORMOGELIJKHEDEN
A. SPONSORPAKKET
Logo en link op www.venloversuskanker.nl
Aankondiging op Twitter en Facebook

SPONSORFORMULIER
GOUD

ZILVER

BRONS

√

√

√

√

√

√

Vul onderstaand sponsorformulier in en verstuur het via de post of per e-mail.
BEDRIJF: ……………………………………………………………………………….
NAAM: …………………………………………………………………………………..
E-MAIL: …………………………………………………………………………………

Autosponsor naamsvermelding op zijkant parcours
bus tijdens wedstrijd
Bannersponsor bedrijfsnaam / -logo op banner
gedragen over finish Coolsingel R’dam.
Redactioneel stuk op de website max 75 woorden.
Redactioneel stuk op facebook max 50 woorden.
Bedrijfsnaam / -logo op posters bij activiteiten en
evenementen
Loten voor de Roparun-loterij www.roparun.nl

PRIJS

√

√

B

√

10

5

3

€ 750,-

€ 500,-

€ 250,-

BANNER-LOGO
€ 200,-

BANNERSPONSOR

AUTOSPONSOR

Stichting Venlo versus Kanker is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn giften door u aan ons aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Het voordeel van
schenken aan een ANBI is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden
op het belastbaar inkomen. Door slim gebruik te maken van dit belastingvoordeel, is het
mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld. De belastingdienst betaald na aangifte
van inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting het verschil terug.

********************************************************************

ZIJKANT
€ 50,-

DONATIE

Uiteraard kunt u “Venlo versus Kanker” ook sponsoren met een geldbedrag.
U kunt eenvoudig een bedrag naar keuze overmaken op bankrekeningnr:
NL05INGB0006648019

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

Naast een geldbedrag kunt u ons ook materieel sponsoren. Denkt u b.v. aan een
product of dienst dat past binnen de behoefte van “Venlo versus Kanker”. Zoals
vervoer, brandstof, eten, drinken etc. Wij stemmen de mogelijkheden graag met u af.
Alle vermelde bedragen zijn excl. BTW

Brons

Ik wil een naamsvermelding op de parcours bus

√

Naamsvermelding op parcours bus tijdens de wedstrijd standaard
afmeting 50/50 cm

Streep door wat niet van toepassing is.

Ik word bannersponsor
C

C. AUTOSPONSOR

SPONSORPAKKET

Ik kies pakket:
Goud
Zilver

√

B. BANNERSPONSOR

E.

TEL.NR.: ……………………………………………………………………………….
A

Bedrijfsnaam / -logo op de banner (vlag) die gedragen wordt als
het team over de finish gaat op de Coolsingel R’dam.

D.

√

CONTACTGEGEVENS ROPARUN TEAM 016

Stichting “Venlo versus Kanker”
Hogeweg 74
5914 BE Venlo
T. 06 25 57 50 75 (vragen naar Venlo versus Kanker)
E. info@venloversuskanker.nl
I. www.venloversuskanker.nl
Kvk nr. 61732753 RSIN 854466083
Banknr. NL05INGB0006648019
BTWnr. NL854466083B01

