21e Bommelse Promenadeloop
Zaterdag 11 april 2020
Sponsorloop voor de Stichting Roparun
(hulp aan mensen met kanker)
Informatie Printbest Bedrijvenloop
Geachte mevrouw/mijnheer,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Als Roparunteam Brandwijk Bommelerwaard Runners organiseren wij op zaterdag 11 april 2020
voor de één-en-twintigste maal de Bommelse Promenadeloop. Tijdens dit gezellige evenement wordt
er op een sportieve manier geld ingezameld voor het goede doel: structurele hulp aan mensen met
kanker. Bij de Promenadeloop onderscheiden we drie categorieën: scholieren, prestatielopers en
bedrijventeams.
WS Media Groep Bedrijvenloop
De Bommelse Promenadeloop is inmiddels zeer populair geworden in onze regio. En natuurlijk is ook
de WS Media Groep Bedrijvenloop hiervan een niet meer weg te denken onderdeel geworden. De
deelnemende teams zijn altijd zeer enthousiast. We rekenen daarom zeker weer op hun deelname.
De WS Media Groep Bedrijvenloop is een gezellige estafetteloop, waarbij per bedrijventeam vier
lopers mee kunnen lopen. We kiezen voor een laagdrempelige vorm, zodat bijna iedereen die een
beetje sportief actief is mee zou kunnen doen.
De spelregels in het kort
● elk team bestaat uit 4 lopers (3 lopers is ook toegestaan, waarbij 1 loper tweemaal loopt)
● het is een estafetteloop
● elke loper loopt 1 ronde van 2,5 km.
● inschrijfkosten € 125,= per team (bedrag volledig voor het goede doel!)
● inschrijven kan tot 9 april 2020
● teams kunnen in eigen bedrijfsoutfit lopen
● uw bedrijf mag gratis reclame maken d.m.v. een vlag/spandoek langs het parcours
● reclame via de speaker
● reclame via onze website
● gratis teamfoto (aangeboden door Fotolux)
● gratis 4 consumptiebonnen per team (aangeboden door De Verdraagzaamheid)
● medaille voor alle deelnemers
● bekerprijzen voor nummers 1, 2 en 3
● wisselbeker voor winnaar (aangeboden door AV Sportprijzen)
● deelname op eigen risico
Hopelijk kunnen wij u enthousiast maken voor dit mooie evenement. Als u meedoet, dan steunt u op
een gezonde manier het goede doel. Uiteindelijk zullen de kankerpatiënten winnaar zijn!
Bijgaand vindt u een inschrijfformulier voor deelname aan de Printbest Bedrijvenloop 2020.
Na de inschrijving blijven wij met u in contact middels e-mail en telefoon.
Wij zien u graag aan de start op zaterdag 11 april 2020!
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Gerard Bambacht, tel. 0418-511521.
Met sportieve groeten,
Gerard Bambacht & Peter Duvekot
Brandwijk Bommelerwaard Runners

