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Donateur worden!

Slotloop Van Buuren circuit

De organisatie verwacht

kan al vanaf € 10,= per jaar, maar ook
andere bedragen zijn welkom.
Met uw donatie maakt u het voor de
Stichting Estafetteloop mogelijk om deel
te nemen aan estafette evenementen en
daardoor goede doelen te steunen.
Hoe word ik donateur?
Indien u ons wilt te steunen dan kunt u
uw donatie over maken naar
bankrekeningnummer 1607.36.447 t.n.v.
Stichting Estafetteloop o.v.v. donatie.
Via de website blijft u op de hoogte van
komende activiteiten.
De stichting Estafetteloop is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 52001202. Uw bijdrage is vrij
aftrekbaar, want de Stichting
Estafetteloop is door de belastingdienst
aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).
__________________________________

Ook bij de slotloop van het van
Buurencircuit in Oostvoorne
manifesteerde de Stichting
Estafetteloop zich. Brigitte was al
vroeg in de weer om de flyer voor
de 100 van Spijkenisse op 23 juni
op alle tafels neer te leggen en uit
te delen aan alle deelnemers. En
passant won zij in haar categorie
ook nog de 10 km en ging na afloop
met de collectebus rond! Het was al
met al een hele mooie dag, want in
het eindklassement werden 3
prijzen in de verschillende
categorieën behaald door leden
van onze stichting: Brigitte (2e),
Ruud (5e) en Kees(4e)

deelname vanuit het hele land,

_________________________________

De 100 van Spijkenisse.
Op 23 juni organiseert de Stichting
Estafetteloop een estafetteloop op
de atletiekbaan van SPARK in
Spijkenisse. De afstand is maar
liefts 100 kilometer, de teams zijn
minimaal 5 personen voor de
wedstrijd. Voor deelnemers aan de
prestatieloop zijn grotere teams
toegestaan. De 100 kilometers
worden afgelegd in rondjes van 400
meter, de teams kunnen zelf
uitmaken hoe vaak gewisseld
wordt.

ook specifieke estafetteloop
teams zoals de deelnemers van
de Roparun worden verwacht.
Tijdens de loop zullen
verschillende aktiviteiten
gehouden worden, afgesloten
wordt er met een barbeque voor
alle deelnemers.De loop wordt
gehouden ten bate van het
Familiehuis Daniel den Hoed.
Voor het Familiehuis is
sponsoring essentieel, er is
verder geen ondersteuning van
het ziekenhuis of van
zorgverzekeraars. Inkomsten
komen volledig uit giften van het
bedrijfsleven en initiatieven zoals
dat van de Stichting
Estafetteloop. Het Familiehuis
draait vrijwel volledig op
vrijwilligers, er werken meer dan
veertig gepassioneerde
vrijwilligers. De band met
sponsors en het Familiehuis is
sterk en essentieel, de Roparun
heeft afgelopen jaar 50.000 euro
geschonken. Het Familiehuis kan
veel gebruiken maar vooral geld!

