
19 mei 2019

Sponsorbrochure

 HOE WERKT DE SPONSORING
Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact op met een van onderstaande personen:

Fred van Dam      (lid sponsorcommissie)             M 06-53415629; of fr.van.dam@quicknet.nl

Esther van Luyn (lid sponsorcommissie)              M 06-23231619; of toonesther@quicknet.nl

Nico Stoker           (lid sponsorcommissie)             M 06-28551987; of nico.stoker@ziggo.nl

 

Mailen kan ook naar kwfvelsen@gmail.com 

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:

NL59RABO0373537263 t.n.v. KWF Kankerbestrijding -14381o.v.v. VISSENLOOP IJMUIDEN. 
 

De organisatie van de VISSENLOOP IJMUIDEN is zeer blij met uw steun in welke vorm dan ook.

Zo laten we met z’n allen zien, 
dat wij samen in actie komen voor 

KWF Kankerbestrijding!

Beleef IJmuiden, 
sponsor mee 

en kom in actie voor 
 KWF Kankerbestrijding ! 
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CORNELIS VROLIJK’S VISSERIJ 
MAATSCHAPPIJ BV



Het bestuur van KWF Kankerbestrijding Velsen organiseert op zondag 19 mei 2019 

de vijfde editie van de VISSENLOOP IJMUIDEN. Wij zijn zeer trots op dit eerste 

lustrum van het wandelevenement dat u kennis laat maken met het (haven)gebied 

van IJmuiden en omgeving. En tevens ten doel heeft geld in te zamelen voor 

KWF Kankerbestrijding. De voorgaande edities hebben laten zien dat dit wandeleve-

nement is aangeslagen bij zowel deelnemers, sponsoren als belangstellenden. 

Vorig jaar brachten zij met elkaar maar liefst het recordbedrag van netto € 47.500,-  

bijeen.

 

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 5km, 10km, 15km, 20km, 

25km, 30km en 40km. De Guppenloop (5km) is vooral bedoeld voor jongeren 

(verenigingen en scholen), maar natuurlijk mag iedereen zich voor deze afstand 

inschrijven. De tochten voeren langs vele mooie en karakteristieke plekken in 

IJmuiden en omgeving.

Het inschrijfgeld van de deelnemers komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding. 

Daarnaast hoopt de organisatie dat de deelnemers zich individueel of als groep laten 

sponsoren door derden (vrienden, familie, bedrijven).  

Naast de sponsoring van deelnemers zijn wij op zoek naar aanvullende sponsoring 

van bedrijven en instanties om te zorgen dat wij KWF Kankerbestrijding met een flink 

bedrag kunnen steunen. Datzelfde geldt voor sponsoren die ons in materiële zin 

kunnen steunen bij het organiseren van de VISSENLOOP IJMUIDEN. Ook bieden wij u 

als bedrijf de mogelijkheid om met een bedrijfsteam deel te nemen aan dit evene-

ment. Daartoe wenden wij ons tot het bedrijfsleven in IJmuiden en omstreken.

 

Kom in actie voor KWF Kankerbestrijding!

Het wandelevenement 
van IJmuiden

.
 

SPONSORPAKKETTEN
Bent u net als wij bereid in actie te komen voor KWF Kankerbestrijding? Sponsor dan de 

VISSENLOOP IJMUIDEN en/of doe mee met een bedrijventeam.  Hieronder de sponsor- 

mogelijkheden. Let wel dit zijn voorstellen, desgewenst kunnen, in overleg met de 

leden van de sponsorcommissie, ook maatwerkafspraken worden gemaakt. Wij laten 

ons graag verrassen door uw ideeën! 

Pakket A (€ 250,- excl. btw), bestaat uit de volgende elementen:

·         Bedrijfsnaamvermelding op de sponsorpagina van de website

·         Bedrijfsnaamvermelding in de infobrochure voor de deelnemers

·         Uw bedrijfsvlag bij start/finish terrein

·         Optioneel kunt u één of meerdere Vissenloopvlaggen aanschaffen á € 20,- per stuk 

Pakket B (€ 500,- excl. btw) bestaat uit de elementen van pakket A, en:

·         Bedrijfslogo op de website van de Vissenloop en in de infobrochure

·         u ontvangt een vissenloopvlag

 

Pakket C (€ 1.000,- excl. btw), bestaat uit de elementen van pakket A, B, en:

·         Advertentie van uw bedrijf in de infobrochure

·         u ontvangt twee vissenloopvlaggen

 

Pakket D (€ 2.500,- of meer excl. btw), bestaat uit de elementen pakket A,B,C en:

·         Bedrijfslogo op poster, flyer en sponsorbrochure  Vissenloop

 

SCHRIJF NU OOK IN MET EEN BEDRIJVENTEAM
U kunt inschrijven met een eigen bedrijventeam. Het aantal deelnemers is minimaal 

5 per team. Er is geen maximaal aantal. U sponsort € 100,- voor dit team en betaalt 

daarnaast per deelnemer een inschrijfbedrag van € 20,- voor de afstanden 5KM, 10KM, 

15Km en 20KM en € 25,- voor de afstanden 25KM, 30 KM en 40KM. In dat geval krijgt 

u per deelnemer een Vissenloopshirt met daarop uw bedrijfslogo. Wanneer u er voor 

kiest om uw team in eigen shirts te laten deelnemen betaalt u per deelnemer respec-

tievelijk € 10,-of € 15,- afhankelijk van de te lopen afstand. Daarnaast wordt uw bedrijfs-

naam vermeld op de sponsorpagina van de website van de Vissenloop.

 

LET OP! 

Inschrijven van bedrijventeams loopt via de leden van de sponsor-

commissie en het secretariaat en niet via www.inschrijven.nl
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