
Betreft: Sponsoring Roparun 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

De Roparun van 2018 was voor Team 154 weer een groot succes. Niet alleen hebben we met veel plezier en zonder 
noemenswaardige problemen de afstand Hamburg-Rotterdam weer overbrugd, maar ook hebben we dankzij de hulp van 
onze sponsors het geweldige bedrag van € 15.401,67 ingezameld. Team 154 is trots op deze prestaties en kijkt alweer met 
veel zin uit naar Pinksteren volgend jaar! 

We hopen in 2019 een bijzondere mijlpaal te halen: we hebben als team in de loop van de jaren al veel geld bijeen weten te 
brengen voor de Stichting Roparun. Als we er dit jaar -mede met uw hulp- in slagen om de magische grens van een half 
miljoen te overschrijden. Dat zou natuurlijk prachtig zijn, er kunnen zo veel mensen mee geholpen worden die het hard 
nodig hebben. Wij zetten ons er in ieder geval voor in om dit doel te realiseren. 

Vanaf zaterdag 8 juni 2019 staan wij weer aan de start van de langste non-stop estafetteloop ter wereld voor het goede 
doel: "trachten leven toe te voegen aan de dogen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". 
Maandag 10 juni komen we weer aan in Rotterdam. 

Wilt u samen met ons ervoor zorgen dat we het leven van nog meer mensen met kanker voor zover mogelijk kunnen 
veraangenamen? 

Neemt u eens een kijkje op www.team154.nl en laat u overtuigen door dit goede doel. Namens vele kankerpatiënten, hun 
families en Team 154 alvast hartelijk bedankt. 

We zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet. 

Myrna van der Poel 
Teamcaptain Team 154 

www.team154.nl • https:/Iwww.facebook.com/pages/Team-154 . www.roparun.nl 

Ja, wij willen Team 154 sponsoren en ondersteunen hiermee de Stichting RoPaRun. 

Naam bedrijf: ...... .................. ... .................................... ...... ...... E-mail adres: .. .......... ......... ............... ................. .... ...... ... ... ... ...... 


Contactpersoon: ............ ... .................. ......... ...... ... .................... . Website adres: ............ ............... ...... ............... .................. ........ . 


o 	 Bronzen pakket tot € 100,00 (bedrag € .......... )* 
- Vermelding op onze website en onze Facebook-pagina 

o 	 Zilveren pakket {lOO,OO tot 250,00* 
- Vermelding (incl. logo en doorlink) op onze website en onze Facebook-pagina 

o 	 Gouden pakket €250,00 tot 400,00* 
- Als Zilveren pakket; 

- Uw logo op 3 voertuigen tijdens het evenement 

o 	 Platinum pakket Meer dan €400,OO * 
- Als Gouden pakket; 

- Uitnodiging van ons eindfeest met BBQ voor 2 personen 

o 	 Kledingsponsor 
- Als Platinum pakket; 


- U betaalt een sportkledingstuk voor het team (bijvoorbeeld shirt, sweater, jack in een oplage 30 stuks in een kleur 

naar uw keuze) waarop op uw bedrijfslogo en het logo van het team wordt gedrukt; 

- Groepsfoto van het team voor uw bedrijfspand 


o 	 Maatwerk € ... .. .. .. ...... * 


U kunt het goede doel steunen door uw bijdrage te storten op: 
IBAN : Nl87ABNA0522978665 
Ten name van: Stichting Team 154 
Bank: ABN-AMRO bank te Spijkenisse 

Handtekening: (* of een equivalent in natura) 
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