
Voor jong en oud
door het centrum
van Wolvega
Steunt ook u
Spieren voor Spieren?

14 DECEMBER
start 16.00 uur
door burgemeester Van de Nadort

wolvega.rotarysantarun.nl
INFO EN OPGAVE:

Organisatie:
Rotaryclub Wolvega

15.45 uur warming op
door Due Amici



Op zaterdagmiddag 14 december organiseert Rotaryclub Wolvega de tweede Santa 
Run door het winkelcentrum van Wolvega. Een loop waarbij niet het winnen maar het 
meedoen centraal staat. Het is dan ook geen wedstrijd maar een gezonde loop voor 
het hele gezin, waarvan de opbrengst ten goede komt aan ‘Spieren voor Spieren’.

Reinier Reitsma, voorzitter van de Rotaryclub: „Eind 2017 overleed mijn zoon Reinolt aan 
een spierziekte. Ter nagedachtenis aan hem - en voor de velen die aan een spierziekte 
lijden - zet ik me graag in.” Spieren voor Spieren droomt van een wereld waarin kinderen 
niet langer lijden aan of onder een spierziekte. Wij helpen hen graag verder op weg om 
deze droom te realiseren.

Ook u kunt uw bedrijf verbinden aan deze loop en zo bijdragen aan het goede doel.
Voor uw bijdrage bieden wij u als ondernemer de volgende pakketten:

TIP: Leuk om medewerkers in het Kerstpakket 
te geven: Kerstmannenpak en inschrijfbewijs: 
het zet aan tot een gezonde familie-
activiteit waarmee bovendien het goede 

doel wordt gesteund. Bij voltooiing van de 
loop ontvangt iedere deelnemer bovendien een 

herinneringsmedaille!

Ook bestaat de mogelijk om geen sponsorpakket af te 
nemen, maar een gift voor het goede doel over te maken 
naar: NL56 RABO 0161 3684 41 t.n.v. Rotaryclub Wolvega
onder vermelding van ‘Fundraising’.

50 euro
• Naamsvermelding op de Santa Run website 

100 euro
• Naamsvermelding op de Santa Run website 
• 3 Kerstmannenpakken met inschrijving voor deelname

250 euro
• Naamsvermelding met logo op de Santa Run website
• 10 Kerstmannenpakken met inschrijving voor deelname
• Naamsvermelding bij start en finish

500 euro
• Naamsvermelding met logo op de Santa Run website

• 15 Kerstmannenpakken met inschrijving voor 
deelname

• Naamsvermelding met logo bij de start en finish
• Spandoek langs het parcours

Mogen we ook ú noteren als sponsor?



dank voor uw bijdrage!

ik ondersteun de
Santa Run en daarmee
Spieren voor Spieren!

50 euro

100 euro

250 euro

500 euro

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

E-mailadres

Website

U kunt ook een e-mail sturen naar: wolvega@rotarysantarun.nl waarin u vermeldt:
het pakket van uw keuze, uw bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres 
en websiteadres. U ontvangt dan een factuur via e-mail.

:

:

:

:

:

Ik kies voor het volgende pakket (graag uw keuze aankruisen):


