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Roparun  

De Roparun is een estafetteloop met startlocaties 

in Parijs, Bremen en Almelo en een gezamenlijke 

finish in Rotterdam. Het doel is om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen voor mensen met kanker en 

hun families: “leven toevoegen aan de dagen, 

waar geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven”. De Roparun zet zich in 

om het leven van kankerpatiënten en hun naasten 

leuker en draaglijker te maken.  

Texelrunners  

Het team van Roparun Texel (Texelrunners) 

bestaat uit acht lopers, vier fietsers, vier 

chauffeurs/ kaartlezers, twee masseurs, twee 

cateraars, twee buschauffeurs en een 

teamcaptain. Elke loper loopt gemiddeld zo’n 65 

kilometer, oftewel meer dan anderhalve 

marathon!  

Wij doen allerlei acties, zoals het organiseren van 

een benefietdiner, verkoop in kraampjes langs de 

weg, bloembollenverkoop, verschillende 

hardloopwedstrijden en het werven van sponsors, 

om lokaal zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

de Roparun-missie. 

Besteding van de opbrengst   

De Roparun steunt instellingen en organisaties in 

heel Nederland, die op uiteenlopende manieren 

bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor 

patiënten die in de meeste gevallen niet meer 

zullen genezen. Ook Texelse organisaties komen 

hiervoor in aanmerking. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn: de inrichting van een inloophuis waar 

(ex-)kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen 

ontmoeten, workshops waarbij mensen met 

kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen 

door de behandelingen of de inrichting van een 

hospice om ervoor te zorgen dat mensen tijdens 

hun laatste levensfase in een prettige omgeving 

kunnen verblijven. Ook hospice Texel heeft al 

verschillende donaties mogen ontvangen.  

Gaat u met ons de uitdaging aan?  

Samen kunnen we deze missie volbrengen! Wij 

lopen en u ondersteunt met een financiële 

bijdrage, zodat we het leven van mensen met 

kanker en hun gezin fijner en leuker kunnen 

maken.  

 

 

Sponsorpakketten  

Wilt u sponsoren? Fantastisch! Hieronder vindt u 

onze sponsorpakketten. Andere ideeën voor 

sponsoring zijn natuurlijk ook bespreekbaar.  

 

Pakket Start € 150,-  

Vermelding van bedrijfslogo (klein) met link op de 

website van Roparun Texel  

 

Pakket Sprint € 250,-  

Vermelding van bedrijfslogo (groot) op de website 

van Roparun Texel en op Facebookpagina van 

Roparun Texel  

 

Pakket Finish € 500,-  

Uitdragen bedrijfsnaam sponsor op een banner bij 

de finish  

 

Pakket Estafette € 500,-  

- Vermelding van bedrijfslogo (groot) met link op 

de website van Roparun Texel  

-Vermelding op de Facebookpagina van Roparun 

Texel 

 -Periode ‘Sponsor in the spotlights’ op de website 

van Roparun Texel  

-Vermelding van bedrijfslogo in de banner op de 

voorpagina van de website van Roparun Texel  

Ondersteuning per kilometer 

Welk deel van de route ondersteunt u? Betaal 1 

euro per kilometer.  

 

Word lid van de Club van 50  

Voor 50 euro wordt u lid van de Club van 50, een 

groep particulieren en bedrijven die ons jaarlijks 

steunt met een bijdrage van € 50,-.  

 

Goed om te weten  

De volle honderd procent van al het opgehaalde 

sponsorgeld gaat naar het goede doel. Eventuele 

kosten die Roparun Texel maakt, worden uit eigen 

zak betaald of ook gesponsord. Uw sponsorgeld 

wordt goed en verantwoord besteed. Daarop kunt 

u volledig vertrouwen. Stichting Roparun heeft 

sinds 2006 het CBF Keurmerk, zodat sponsoren 

weten dat de stichting verantwoord met giften 

omgaat. Daarnaast is de stichting een ANBI-

instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

 

Volg ons op Facebook of via roparuntexel.nl! 
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