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Betreft: Sponsoring Roparunteam stichting Joepie 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 

Laten we ons nog even voorstellen; wij zijn Roparunteam stichting Joepie. In december 2018 hebben wij stichting 

Joepie opgericht. We hebben als doel ons in te zetten om geld in te zamelen voor goede doelen op het gebied 

van preventie, onderzoek, palliatieve zorg etc. rondom de ziekte kanker. We organiseren zelf evenementen en 

doen mee aan andere evenementen zoals de Roparun 

De Roparun is een estafetteloop  waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die 

manier geld op te halen voor mensen met kanker. Voor een wat uitgebreidere uitleg hierover zie: 

https://youtu.be/mVIu-NXoe-c 

In 2021 hebben wij voor de eerste keer meegedaan aan de Roparun. Na twee keer uitstel in verband met Corona 

is er aangepaste Roparun georganiseerd. Niet in het pinkaterweekend van Parijs naar Rotterdam, maar een 

route met als start en eindpunt Landgraaf op 2 en 3 oktober 2021.  

In 2022 zal de Roprarun wel weer worden gehouden in het pinksterweekend van 4 tot en met 6 juni maar loopt 

de route nu van Vliegveld Twente door Nederland naar Rotterdam. Een trip van meer dan 500 kilometer. 

Het team is compleet en we zijn weer druk met trainen. Ook hebben een paar mooie evenementen 

georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel; de motortocht Duncan’s ride op 16 april a.s. en de 

fietstocht High Bike op 10 september a.s. 

We willen graag zoveel mogelijk geld ophalen en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken! 

We willen u vragen of u ons wilt sponsoren met geld of met 

benodigdheden tijdens de run. 

Wij zijn trots om onszelf in te mogen zetten voor de Roparun en hopen op uw steun!  

Wij zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet. 

 

Een vriendelijke groet, 

Roparunteam stichting Joepie 
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Roparunteam stichting Joepie 

 
 
 
 
 

Ja, wij willen Roparunteam stichting Joepie sponsoren en ondersteunen hiermee stichting Roparun. 

 

 
Naam bedrijf:…………………………………. E-mailadres:…………………………. 

 

 
Contactpersoon:……………………………… Websiteadres:……………………….. 

 

 
Telefoonnummer contactpersoon:………………………………………. 

 

 
U wilt een donatie doen van €…………………………………………….. 

 

 
U wilt maatwerk sponsoren in de vorm van:………………………………. 
 
 
Bel me om te overleggen: ………………………………………………….. 

 

 
Als u uw logo meezendt zetten wij deze op de ‘bedankt’ pagina van onze website. 

 

 
Handtekening 
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