
 

 

 
 
 

 

De Roparun voor mensen met kanker 

  

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld van Hamburg naar Rotterdam of van Parijs naar 

Rotterdam. Hierbij gaat het om 8 lopers, die met ondersteuning van een team van fietsers, chauffeurs, fysiotherapeuten 

en cateraars, een sportieve prestatie van 560 km leveren, om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. 

De Roparun staat voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten.  

  

‘Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’ 
   

Waarom meedoen? 
Dankzij de Roparun hebben de laatste jaren vele doelen ondersteuning mogen ontvangen. Denk hierbij aan Roparun 

inloophuizen, hospices en vakantiebungalows. De lijst is te lang om hier te noemen, zie daarvoor www.roparun.nl  

In ieder geval heeft elk doel te maken met het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.  

  

De Turfrunners  

De Turfrunners zijn afkomstig uit de omgeving van Dalen/Coevorden. Wij doen mee op de route van Hamburg naar 

Rotterdam. Dit zal plaatsvinden van 19 t/m 21mei 2018. 

 

De Roparun is een absoluut loopspektakel, dat ruim 2 dagen in beslag neemt. De logistiek voor dit spektakel is enorm, 

laat staan de (financiële) middelen die er nodig zijn om dit te realiseren. De Turfrunners kunnen dit dan ook niet 

zonder uw hulp realiseren. Wij zijn dan ook op zoek naar sponsoren die het team financieel of materieel willen 

steunen. 

 

Ik hoop dat wij op uw steun kunnen rekenen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Team De Turfrunners 

  

 

‘De leden van Team-de Turfrunners steunen mensen in hun strijd tegen kanker, kunnen zij op uw steun rekenen?’ 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.roparun.nl/


 

 

Sponsoring 
 

Team De Turfrunners biedt u mooie manier om een team te sponsoren dat op weg gaat voor een TOP prestatie. 

Daarnaast - en vooral! - steunt u mensen in hun strijd tegen kanker. 

 

In alle communicatie zullen wij onze sponsoren goed in beeld brengen. Dit gebeurt tijdens de Roparun, maar ook in de 

voorbereiding en in de trainingen. Steunt u team De Turfrunners om deze topprestatie mogelijk te maken? 

 

 

Sponsormogelijkheden: 

 

Hoofdsponsor € 1000 

 

Tegenprestatie: 

 vermelding op spandoek tijdens intocht Rotterdam  

 vermelding op de site met logo en link website 

 vermelding op de begeleidende bus en taxibusjes 

 vermelding op het shirt 

 en … in alle media-aandacht 

 

 

Subsponsor van € 500 - € 1.000 

 

Tegenprestatie: 

 vermelding op de site met logo en link website 

 vermelding op de begeleidende bus en taxibusjes 

 vermelding op het shirt 

 

 

Sponsoren € 100 - € 500 

 

Tegenprestatie: 

 vermelding op de site met logo en link website 

 

 

Vrienden van de Turfrunners tot € 100 

 

Tegenprestatie: 

 naamsvermelding op de website 
 

 

 

 

Stichting de Turfrunners heeft een ANBI-status, dit betekent dat u fiscaal voordeel heeft bij sponsoring van  

onze stichting. Voorwaarden kunt u terugvinden op de site van de belastingdienst.  

Het ANBI-nummer is; 851684440. 

           

U kunt u bijdrage storten op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. Stichting De Turfrunners 

Rekeningnummer: NL52 RABO 0125408285.  

 

Uw logo kunt u mailen naar info@turfrunners.nl. 

mailto:info@turfrunners.nl

