
Sponsorinformatie - Roparun 2022
team 261 - teamStoer

In de kop leest u het motto van de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en 
Bremen naar Rotterdam. Een sportieve prestatie om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel, de 
palliatieve zorg aan mensen met kanker. Kortom, de Roparun is een avontuur voor het leven. Roparunteam 
teamStoer is in 2018 enthousiast aan dit avontuur begonnen. Een goede combinatie van familie, vrienden en 
kennissen die met elkaar de doelen van het team waarborgen. Bij dit avontuur voor het leven kunnen wij alle 
hulp gebruiken. Hulp in de breedste zin van het woord, in allerlei soorten en allerlei vormen. Bij hulp kunt u 
denken aan ofwel een financiële bijdrage door middel van één van onze sponsorpakketten, hulp als donateur 
via onze donateurkaarten ofwel hulp met benodigde middelen. Sinds de start van de Roparun in 1992 is er 
tot nu toe meer dan 90 miljoen euro opgehaald door alle teams gezamelijk.

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4

€ 100 € 250 € 500
€ 1.000

Uw logo op onze site.
Uw logo op onze sociale 
media.

Met 1 lot voor de 
Roparun loterij.

Uw logo op onze site.
Uw logo op onze sociale 
media.
Uw logo op onze 
teambussen.
Een redactioneelstukje op 
onze website.

Met 2 loten voor de 
Roparun loterij.

Uw logo op onze site.
Uw logo op onze sociale 
media.
Uw logo op onze 
teambussen.
Een redactioneel stukje 
op onze website.
Uw logo op de 
teambanner die over de 
finish gedragen wordt in 
Rotterdam.

Met 5 loten voor de 
Roparun loterij.

Een meerjarige optie, 
invulling in overleg.

Vanaf per jaar. Vanaf per jaar. Vanaf per jaar. Vanaf per jaar.

Sponsoring van goederen 
honoreren wij in een 
optiepakket naar waarde.
Heeft u wellicht andere 
sponsor ideeën bespreken 
we deze graag.

Leerparkpromenade 219
3312KW Dordrecht

KvK 69725020
Triodosbank NL52TRIO0338738728

www.teamstoer.nl
info@teamstoer.nl



Sponsorinformatie
Deze sponsoren helpen ons al

Wij zijn onze sponsors erg dankbaar voor alles wat ze voor ons betekenen. Zonder jullie is er voor ons geen 
Roparun. We kunnen nog steeds sponsoren gebruiken zodat we nog meer geld voor de goede doelen kunnen 
verzamelen. 

Teambussen Toiletwagen RBR fietsen

Drukwerk Goederen

NL52TRIO0338738728

Wij streven naar 
meerjarige afspraken om 
de continuiteit van 
deelname aan de Roparun 
door ons team te 
waarborgen.
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