
NIEUWSBRIEF
VISSENLOOP IJMUIDEN

Eerste nieuwsbrief 
is een feit!

De organisatie van  
het wandelevenement  
Vissenloop IJmuiden, 
houdt u de komende 
maanden door middel van 
een nieuwsbrief, op de 
hoogte van de gang van 
zaken rond dit prachtige  
wandelevenement.

Na de start van de inschrij
vingen, medio januari, 
 hebben zich inmiddels een 
paar honderd deel nemers 
aan gemeld voor dit goed 
 verzorgde wandelevenement 
dat voor het eerst in de 

 geschiedenis in en rond 
IJmuiden wordt gehouden. 

De routes van 5km, 10km, 
15km, 20km, 25km en 40km 
voeren door het  bijzondere 
havengebied van IJmuiden. 

Wandelaars die voor  
de langere afstanden  hebben 
ingeschreven komen ook 
door het omliggende duin
gebied en recreatiegebied 
Spaarnwoude.

Eerste wandelevenement in en rond IJmuiden

Sta op tegen kanker!
Meedoen aan dit wandeleve
nement betekent dat u loopt 
voor een actie in het kader 
van ‘Sta op tegen Kanker’. 

Het bestuur van KWF 
 Kankerbestrijding Velsen 

 organiseert dit evenement 
om hier geld voor in te 
 zamelen.  

De inschrijfgelden en de 
 inkomsten uit sponsoring 
 zullen geheel ten goede 

 komen aan kanker
onderzoek.  

Het bestuur heeft als doel
stelling om deze ‘Vissenloop’ 
te laten uitgroeien tot een 
jaarlijks wandelevenement.

SPECIAAL VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN

De Guppenloop
Speciaal voor scholen en sportverenigingen is de zogenaam
de ‘Guppenloop’ in het leven geroepen, maar natuurlijk mag 
iedereen zich inschrijven voor deze afstand. 
 
De Guppenloop (5 km) heeft, evenals de overige afstanden, 
zowel de start als de finish bij het hoofdkantoor van 
de KNRM, Haringkade 2 in IJmuiden. 
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Blijf op de hoogte met:
Vissenloop iJmuiden App.
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Er werd al naar gevraagd... 
‘zijn er ook T-shirts te 
 bestellen?’ 
Ja hoor, natuurlijk!  
De eerste shirts zijn zelfs al 
besteld!

Het mooie logo van de 
 Vissenloop, dat ontworpen is 
door Harrie van Wees, leent 
zich prima voor exclusief 
 promotiemateriaal. 

Wij hebben gekozen voor 
mooie katoenen Tshirts voor 
de kinderen in de maten 
110/116, 122/128, 134/140, 
146/152 en 158/164. 
Op de voorkant van het shirt 
staat groot het logo afgedrukt. 
We hebben de prijzen voor 
dit exclusieve product laag 
gehouden: € 7,50

Voor de volwassenen zijn 
er prachtig dry fit Tshirts, 

kleur wit met een iets kleiner 
logo rechts op de voorkant 
à € 12,50 per stuk, te bestel
len in de maten XS, S, M, L, 
XL en XXL voor dames en 
heren.

Tevens een schitterende cap 
(One Size fits All) met daarop 
ge borduurd het logo à € 10,- 
per stuk. 

Hoe te verkrijgen?
Wilt u eigenaar worden van 
één of meer van deze artike
len, exclusief gemaakt voor 
de  Vissenloop IJmuiden, dan 
verhoogt u hiermee ook 
de totale  opbrengst van  
de Vissenloop IJmuiden die 
geheel ten  goede komt aan 
KWF  Kankerbestrijding.

Heeft u zich nog niet inge
schreven als deelnemer,  
dan kunt u de bestelling  

opgeven bij uw inschrij
ving.

Heeft u zich wel al inge
schreven en u wilt toch graag 
iets bestellen? 

• Download dan het speciale 
bestelformulier via  
www.vissenloopijmuiden.nl 

•  mail het ingevulde  formulier 
naar:  
info@vissenloopijmuiden.nl

• maak het bedrag over op 
rekeningnummer  
NL59 RABO 03 73 53 72 63 
t.n.v.  
KWF Kankerbestrijding  
14381 o.v.v. uw naam 
en uw bestelling.

Uw bestelling kunt u afhalen 
aan de kraam bij start/finish 
op 31 mei 2015.

VOOR U INGEKOCHT!

T-shirts & Caps

VOOR U INGEKOCHT!

USB-stick

Een ander exclusief hebbe
dingetje is de USBstick met 
vissenlooplogo! Deze is niet 
te koop. Hoe komt u dan in 
het bezit van deze fraaie 
USBstick?

U download het sponsor 
formulier voor wandelaars en 
print het. Uw sponsors en/of 
u vullen het formulier en de 
bedragen in. 

Het formulier en het op
gehaalde sponsorgeld, indien 
dat nog niet is overgemaakt, 

neemt u mee naar de start 
en levert het in. 

Als uw sponsorbedrag € 50, 
of meer is (het inschrijfgeld 
niet meegerekend), dan 
 ontvangt u dit super mooie 
gadget.

VOOR DEELNEMERS MET HET HOOGSTE SPONSORBEDRAG

Mooie prijzen 
Zoals vermeld op de website 
zijn er voor deelnemers met 
de hoogste sponsorgelden 
mooie prijzen beschikbaar, 
zowel voor de jeugd als voor 
volwassenen. 

Daarover meer in de volgen
de nieuwsbrief. 
Voor nu: ga op zoek naar 
mensen die u willen sponso
ren of bedenk een andere 
 ludieke actie. 

STAOPTEGENKANKER 
en help mee om de op
brengst van deze eerste 
editie van de Vissenloop 
zo hoog mogelijk te maken! 

Meer informatie:
www.vissenloopijmuiden.nl 
onder de pagina Winkel.

Meer informatie:
www.vissenloopijmuiden.nl 
onder de pagina Deel
nemen als Wandelaar


