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Sponsoring 2020 / 2021
Stichting de Moerdijkrunners

Betreft: Sponsoring Moerdijkrunners voor de Roparun 2021

Beste relatie,

Net zoals eerdere jaren of wellicht voor u voor de eerste keer, benaderen wij u voor de 
Roparun 2021. 

Via deze brief vragen wij u een bijdrage te willen leveren aan de prestaties van: 

Team #169: Stichting de Moerdijkrunners

Als u met uw bedrijf een bijdrage wilt leveren in deze vorm, dan willen we u verzoeken 
om op de volgende bladzijde te kijken naar de mogelijkheden om een bijdrage te leveren 
voor dit goede doel. Natuurlijk staat daar voor u als sponsor wat tegenover in de vorm 
van naamsbekendheid en reclame voor, tijdens en na dit evenement. 

De Stichting Roparun organiseert jaarlijks de langste non-stop-estafetteloop ter wereld, 
vanuit Parijs of Hamburg naar Rotterdam. Het doel is om zoveel mogelijk geld bij elkaar 
te lopen wat ten goede komt aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van 
kankerpatiënten.

“De Roparun tracht leven toe te voegen aan de dagen, waar geen 
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

U kent de Moerdijkrunners en de Roparun al, maar bekijk nog eens de websites  
www.roparun.nl en www.moerdijkrunners.nl.

Ondanks het sportieve karakter van de Roparun ligt de nadruk natuurlijk op het 
inzamelen van geld. Met uw financiële hulp kan ondersteuning worden geboden voor de 
broodnodige palliatieve zorg. Zorg waarvoor geen subsidie beschikbaar wordt gesteld. 

Wij zien uw donatie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Michael Pijnenburg
Secretaris
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Vul uw bedrijfsgegevens en het sponsorbedrag in op dit formulier.

Naam bedrijf :

Contactpersoon / Functie :

Adres :

Postcode en plaats :

E-mail :

          Ja, wij geven toestemming om eventueel logo/naam op de website en social media te plaatsen.

          Nee, wij worden liever niet genoemd op de website en op social media.

Donaties 
vanaf € 25,- 

√ Vermelding van naam 

op onze website

Bronzen sponsor 
vanaf € 250,- 

√  Vermelding logo en link 

op onze website

√  Bedrijfsnaam of logo op de 

vervoersmiddelen tijdens de 

Roparun. 

A

B

C

D

Zilveren sponsor 
vanaf € 500,- 

√  Vermelding logo en link op onze website

√  Bedrijfsnaam of logo op de vervoersmiddelen tijdens de Roparun.

√ Teamfoto Moerdijkrunners 

Gouden sponsor 
vanaf € 1.000,- 

√  Vermelding logo en link op onze website

√  Bedrijfsnaam of logo op de vervoersmiddelen tijdens de Roparun.

√  8 shirts met logo en bedrijfsnaam

√ We lopen één blok in bovenstaande shirts

√ Teamfoto Moerdijkrunners met eigen shirts

Natuurlijk is het ook mogelijk om een fysieke bijdrage te leveren in de vorm van spullen, voeding, drinken en 
sportkleding. Als u op deze wijze uw bijdrage wilt leveren, neem dan contact met ons op. Alle sponsoren worden 
vermeld op onze website, www.moerdijkrunners.nl. Wij houden u via deze website ook op de hoogte van onze 
vorderingen. Om uw bedrijf prominent te vermelden, vragen wij u om het logo, in PDF-/ EPS-/ AI- of JPEG-formaat, 
door te mailen naar info@moerdijkrunners.nl. Ook kunnen wij in een persoonlijk gesprek beter en directer op uw 
wensen ingaan. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

De gelden kunnen gestort worden op rekening Rabobank/IBAN NL30 RABO 0179 1485 24 t.n.v. Stichting 
Moerdijkrunners, onder vermelding van: Sponsoring Moerdijkrunners t.b.v. Roparun 2020. U kunt dit ingevulde 
formulier digitaal inscannen en vervolgens mailen naar secretaris@moerdijkrunners.nl.

Namens de Moerdijkrunners en de Stichting Roparun bedanken wij u voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet,

Michael Pijnenburg
secretaris@moerdijkrunners.nl

Sponsorbedrag   Handtekening    Datum

€


