ROPARUN 2020
Leven toevoegen aan de dagen,
waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Warmlopen voor een gezamenlijk doel en het, voor zover mogelijk,
veraangenamen van het leven van mensen met kanker, dat is Roparun.

De Roparun is een loopevenement van ongeveer 550 kilometer waarbij
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die
manier geld op te halen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker.
Team AMAZING steunt de Roparun! Mogen wij op uw steun rekenen?

www.roparun.nl

www.teamamazing.nl

Wat is Roparun?
De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 550 kilometer van Parijs of Bremen
naar Rotterdam waarbij deelnemers, in
teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor
mensen met kanker. Een avontuur voor het
leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit
het motto: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven".

Een Roparunteam bestaat uit acht lopers,
die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer
lopen, oftewel meer dan 1 ½ marathon.
Daarnaast bestaat een team uit 4 fietsers,
masseurs, chauffeurs, navigatoren en cateraars. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor
de invulling van deze taken en gemiddeld
bestaat een team uit 22 personen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook
een inspanning geleverd worden om geld
op te halen voor het doel. Teams doen dit
door het organiseren van allerlei acties en
het benaderen van sponsoren.
De afgelopen 28 edities van de Roparun is
er bijna 95 miljoen euro opgehaald voor
palliatieve zorg voor mensen met kanker.

De Roparun staat voor “Leven toevoegen
aan de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
De opbrengst van de Roparun wordt niet
besteed aan onderzoek naar kanker, maar
komt ten goede aan zaken die het leven
van kankerpatiënten kunnen veraangenamen.

Dankzij de Roparun hebben de laatste jaren vele doelen ondersteuning mogen ontvangen. Denk hierbij aan inloophuizen,
hospices, familiehuis van de Daniel den
Hoedkliniek en vakantiebungalows, maar
bijvoorbeeld ook de Stichting Haarwensen
en de kanjerketting. De lijst met doelen 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.

Team AMAZING

Team AMAZING in de pers

Team AMAZING is al weer volop in voorbereiding op haar 10e deelname aan de
29e ROPARUN op 30, 31 mei en 1 juni.
Als startplaats voor 2020 is er gekozen
voor Bremen.

Team AMAZING is actief aanwezig in de
pers. Jaarlijks verschijnen er diverse artikelen in de (lokale) pers over het team en de
activiteiten die georganiseerd worden. Ook
op Social Media (Facebook en Twitter) is
Team AMAZING heel actief en heeft het
team inmiddels veel volgers.

Steun Team AMAZING

De leden van het team komen nagenoeg
allemaal uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Donaties Roparun
De afgelopen jaren heeft Team AMAZING
met behulp van sponsoren en door het organiseren van diverse activiteiten mooie
bedragen kunnen over maken naar de Roparun. De opbrengsten varieerden tussen
de 20.000,- en 65.000,- euro per jaar. In totaal heeft ons team al ca. 345.000,- euro bij
elkaar gebracht.
De kosten voor deelname worden door de
teamleden zelf betaald. De busjes, catering
en teamshirts proberen we zoveel mogelijk
gesponsord te krijgen, zodat al het geld dat
door donaties of acties bij elkaar wordt gebracht in zijn geheel naar de Roparun gaat.

Om ook in 2020 weer een mooi bedrag
over te kunnen maken aan de Roparun is
Team AMAZING voortdurend op zoek naar
sponsoren die het team willen ondersteunen. Dit kan in de vorm van een financiele
bijdrage of in natura (kleding, vervoer, voeding etc.).
Het team zet zich bij sponsoring graag in
om een tegenprestatie aan te bieden. Denk
hierbij aan vermelding op de website, social
media, shirts en busjes en natuurlijk gratis
deelname aan de activiteiten die Team
AMAZING organiseert.

Neem voor meer informatie, geheel vrijblijvend, contact op met Theo Deur:
theo.deur@deurfd.nl of 06 53 74 06 02.
Voor meer info www.teamamazing.nl
Twitter | FB | Instagram @teamamazing87
Bankrekening NL10RBRB0648637301
t.n.v. Team AMAZING te Leersum

TEAM AMAZING STEUNT DE ROPARUN
VOOR ZORG AAN MENSEN MET KANKER!
MOGEN WIJ OP UW STEUN REKENEN?

SPONSORINFORMATIE ROPARUN 2020
VRIEND van Team AMAZING!

Vanaf € 100,•
Voor iedereen die team AMAZING een warm hart toedraagt!
•
Keuze uit een fles heerlijke AMAZING wijn of een AMAZING bidon

SPONSOR 

Vanaf € 250,•
Vermelding in de sponsorlijst op www.teamAMAZING.nl met link naar sponsor website
•
Vermelding met logo in berichten via Social Media (Facebook en Twitter)
•
Twee flessen heerlijke AMAZING wijn

SPONSOR 

Vanaf € 500,•
Vermelding op de homepage en in de sponsorlijst op www.teamAMAZING.nl met link naar sponsor website
•
Vermelding met logo in berichten via Social Media (Facebook en Twitter)
•
Twee flessen heerlijke AMAZING wijn
•
Magneetplaat met logo op één van de voertuigen die meegaan met de Roparun

SPONSOR 

Vanaf € 1.000,•
Vermelding op de homepage en in de sponsorlijst op www.teamAMAZING.nl met link naar sponsor website
•
Vermelding met logo in berichten via Social Media (Facebook en Twitter)
•
Twee flessen heerlijke AMAZING wijn
•
Magneetplaat met logo op één van de voertuigen die meegaan met de Roparun
•
Vermelding bedrijfslogo (klein) op het AMAZING team t-shirt

SPONSOR 

Vanaf € 2.500,•
Vermelding op de homepage en in de sponsorlijst op www.teamAMAZING.nl met link naar sponsor website
•
Vermelding met logo in berichten via Social Media (Facebook en Twitter)
•
Twee flessen heerlijke AMAZING wijn
•
Vermelding bedrijfslogo op het AMAZING team t-shirt
•
Magneetplaten met logo op alle voertuigen die meegaan met de Roparun

SPONSOR 

Vanaf € 5.000,•
Samenstelling sponsorpakket in overleg

