
Sponsor team Orange Climate voor het goede doel!
Roparun 2019

Help jij ons mee?

Orange Climate levert weer een sportieve prestatie voor het goede doel. Dit jaar 

fietsen en lopen we van Parijs naar Rotterdam tijdens de Roparun 2019. We 

vragen je ons hierbij te helpen. Sponsor ons financieel of in 

goederen/materialen en help ons om 'leven toe te voegen aan de dagen, waar 

vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. In de bijlage 

vind je meer informatie.

We horen graag van je!

Bedankt,
namens Team Orange Climate

www.orangeclimate.com
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Wat doen we 

Dit jaar lopen en fietsen we samen met 23 collega’s van Parijs naar Rotterdam om geld in te zamelen 

voor het goede doel:  

 

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven” 
 

Vanuit de Roparun wordt geld ingezameld voor instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen 

aan dit motto van Roparun (bekijk de doelen voor 2019 hier).  

 

Gezamenlijk wil het team van Orange Climate minimaal €15.000,- op halen. Orange Climate doneert 

alvast het inschrijfgeld, individueel laten we ons sponsoren voor minimaal €250,- per persoon en 

gezamenlijk verkopen we loten voor de Roparun loterij. Al dit ingezamelde geld gaat volledig naar de 

goeden doelen van Roparun.  

 

Er is echter veel meer benodigd om deze sportieve prestatie tot een goed einde te brengen. Denk 

aan het huren van de vervoersmiddelen, benzine, eten en drinken tijdens de tocht, juiste sport- en 

veiligheidskleding etc.).  Dit kunnen wij niet alleen en daar vragen we jouw hulp bij! 

 

 

De goede doelen  

Ieder van ons heeft zo zijn eigen redenen om mee te doen. Kanker komt helaas bij bijna iedereen wel 

in zijn omgeving voor. Een vreselijke ziekte, waar wij actief actie tegen nemen.  Door te lopen, te 

fietsen, ons te laten sponsoren en door extra aandacht te vragen aan de goede doelen betrokken bij 

deze run.  

 

Jaarlijks kiest Roparun diverse goede doelen om te ondersteunen. Alle doelen dragen op een of 

andere manier bij aan het motto van de Roparun. Je vindt ze op de website (zie 

https://www.roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/). Denk hierbij aan inloophuizen, gasthuizen, 

palliatieve zorg, kindervakantiekampen of het verbeteren of renoveren van een hospice.  

 

 

Hoe kun je helpen?  

Er zijn diverse manieren waarop je ons vooruit kunt helpen, en daarmee ook de goede doelen kunt 

ondersteunen.  

 

1. Wordt (gouden of zilveren) sponsor – zie het aanmeldformulier 

2. Ondersteun ons via goederen of materialen – zie het aanmeldformulier 

3. Koop één of meerdere loten van een van de deelnemers 

4. Besteed intern aandacht aan de Roparun  en help zo dit evenement aan het streefbedrag 

5. Steun ons team of individuele deelnemers via https://donaties.roparun.nl/doneren  

 

 

We hopen natuurlijk dat je kiest voor optie 1 of 2, al is alle hulp welkom!  
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Gouden sponsor worden 
Als zeer gewaardeerde leverancier hopen we dat je mee wilt doen. Je helpt ons ermee vooruit, 

ondersteunt diverse goede doelen én geeft invulling als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer.  

Steun ons team financieel of via de nodige goederen/materialen en geef extra aanvulling aan onze 

samenwerking. Als dank zullen we je sponsoring visueel inzetten op diverse plekken.  

 

Als sponsor bieden we een extra platform in onze communicatie (sociale kanalen, website) en 

plaatsen we je bedrijfslogo op onze teamoutfit en vervoersmiddelen. Hiermee vallen we (en daarmee 

jullie) extra op tussen de verschillende Roparun deelnemers.  

 

 

 

Gouden sponsor (2 plaatsen) ≥ €5.000,-  

- Groot logo op alle kleding van het team (en dus zichtbaarheid gedurende het voortraject 

en de run zelf) 

- logo op de bus / camper (en daarmee zichtbaarheid tijdens de run zelf)  

- vermelding in documentatie en website (en dus zichtbaarheid gedurende het gehele 

traject) 

 

 

Zilveren sponsor (2 plaatsen) ≥ €2.500,- 

- klein logo op alle kleding van het team (en dus zichtbaarheid gedurende het voortraject 

en de run zelf) 

- vermelding in documentatie en website (en dus zichtbaarheid gedurende het gehele 

traject) 

 

 

Bronzen sponsor (3 plaatsen) ≥ €1.500,- 

- vermelding in documentatie en website (en dus zichtbaarheid gedurende het gehele 

traject) 

 

 

Vrienden van het team 

- sponsor ons team als bedrijf of een van de individuele deelnemers via de website van 

Roparun en we zijn voor eeuwig vrienden ;-)  

 

 

 

Neem vandaag nog contact op  
Wil je meer weten of je direct aanmelden, neem dan contact met ons op  

William Baars   T. 06-51 00 62 65  w.baars@orangeclimate.nl  

Marijke Pardoel   T. 06-51 09 47 49  m.pardoel@orangeclimate.nl 
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Orange Climate 
Albert Einsteinweg 10

5151DL Drunen
Team #358

https://donaties.roparun.nl/doneren




