Roparun

Bremen - Rotterdam 30 mei – 1 juni
556 km, 70 km per hardloper!
Naast de sportieve inspanning, moet er ook
een inspanning geleverd worden om geld op te
halen voor het doel. Teams doen dit door het
organiseren van allerlei acties.

Algemeen:
De Roparun is een estafetteloop van meer dan
500 kilometer van Parijs en Bremen naar
Rotterdam waarbij mensen, in teamverband,
een sportieve prestatie leveren om op die
manier geld op te halen voor mensen met
kanker. Ook wel een avontuur voor het leven
genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het
motto wat er al jaren is: “Leven toevoegen aan
de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
Al vanaf de eerste Roparun is de opbrengst
bestemd voor mensen met kanker. Zo heeft de
Stichting Roparun bungalows in de Ardennen, in
Limburg en Zeeland, waar mensen met
kanker en hun familie op kosten van de
Stichting de dagelijkse realiteit even kunnen
ontvluchten.
Ook
worden
afdelingen
in
ziekenhuizen waar kankerpatiënten verblijven
huiselijker ingericht etc. etc.. De steun van de
Roparun is uniek doordat de Stichting geen
geld geeft, maar alle projecten zelf beoordeelt en
dan pas steunt. Zo wordt voorkomen dat er
gelden op de verkeerde plaats terecht komen.
De
Texelrunners,
het
noordelijkste
Roparunteam
Een Roparunteam bestaat uit 8 lopers die ieder
gemiddeld zo’n 70 kilometer lopen, oftewel
meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een
team uit 4 fietsers en nog zo’n 12 mensen in de
begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs,
verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams
zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van
deze taken. Gemiddeld bestaat een team uit 25
personen.

Enkele acties uit het verleden van
Texelrunners
zijn
het
verkopen
bloembollen
voor
de
supermarkt,
organiseren van een benefietdiner op
mooie
locatie,
het
organiseren
hardloopwedstrijdje en een veiling.
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Ook
zijn
de
leden
van
een
team
verplicht Roparun
loten
te
verkopen
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het
doel. Met als hoofdprijs 2 x een Volkswagen TRoc.
Sinds de Roparun in 1992 voor het eerst
georganiseerd werd, is al meer dan 88 miljoen
euro bijeengelopen voor zorg aan mensen met
kanker.
Nr 284 TEAM TEXELRUNNERS
(www.roparuntexel.nl)
Wij hebben ons als team 284 “De
Texelrunners” ingeschreven voor de Roparun
editie 2020. De Roparun start in Parijs en
Bremen op zaterdag 30 mei. De finish is in
Rotterdam op maandag 1 juni.
Tijdens de Roparun kunt u ons team live volgen
op
internet
via
onze
website;
www.roparuntexel.nl
of
via
www.roparunlive.nl.
Ons team bestaat uit Texelaars. Het doel van de
sponsoring is om zoveel mogelijk geld te
verzamelen om te kunnen doneren aan de
Stichting Roparun.
Wij hopen dat ook uw bedrijf bereid is deel te
nemen aan de sponsoring door het aanbieden
van
een
financiële
bijdrage.
Voor
sponsormogelijkheden
hebben
wij
een
sponsorplan gemaakt dat wij u graag tonen.
Alvast hartelijk dank namens de Texelrunners,

Contact:
Roparuntexel@live.nl
www.roparuntexel.nl

Teamcaptain
Maikel van der Gracht
maikelvandergracht@live.nl
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Sponsorplan bedrijven
De
Texelrunners
hebben
de
sponsorpakketten samengesteld:

volgende

Prijs per KM
-Sponsorpakket Marathon
€ 1,50 en hoger
-Sponsorpakket Estafette
€ 1,-Sponsorpakket Sprint
€ 0,50,--Sponsorpakket Start
€ 0,30,--Sponsorpakket Finish (*
€ 1,-(* Pakket Finish is alleen te koop in combinatie
met pakket Marathon.
Pakket Marathon
-Sponsoring volledig in overleg en ten genoegen
van de sponsor. Maatwerk wordt afgestemd met
de organisatie.
Pakket Estafette
-Vermelding van bedrijfslogo groot op website
Roparun Texel + een periode “sponsor in de
spotlight”.
-Vermelding op Facebook-pagina Texelrunners.
-Vermelding van bedrijfslogo in banner op
voorpagina van website.
Pakket Sprint
-Vermelding van bedrijfslogo groot op website
Roparun Texel.
-Vermelding op Facebook-pagina Texelrunners.
Pakket Start
-Vermelding van bedrijfslogo klein op website
Roparun Texel.
Pakket Finish (*
Tijdens finish in Rotterdam draagt het team
-straatbreed- enige tijd een banner met een
reclame uiting van het sponsorbedrijf. Live te
bekijken voor het aanwezige publiek.

Club van 50

Contact:
Roparuntexel@live.nl
www.roparuntexel.nl

Vele kleintjes zijn óók een grote.
Particulieren en bedrijven kunnen de
Texelrunners steunen door 50 euro over
te maken op NL96 RABO 018 12 67 853
tnv Stichting Roparun Texel.

Teamcaptain
Maikel van der Gracht
Tevens krijgt u een eervolle vermelding
maikelvandergracht@live.nl
op de website www.roparuntexel.nl
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