Stichting Estafetteloop
Jan Thijssenpad 12
3191 BM Hoogvliet
www.stichtingestafetteloop.nl
info@stichtingestafetteloop.nl
Juli 2015
Nummer 11

Donateur worden!
Dit 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
NL42RABO0160736447 t.n.v.
Stichting Estafetteloop o.v.v.
donatie of via IDEAL op de
website.
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)
Meer informatie hier en hier

De
e derde editie van de 100 van Spijkenisse

Onze jongste deelnemer

Onder prima omstandigheden is op 28 juni jongstleden de derde 100
kilometer van Spijkenisse gelopen op de atletiekbaan van Spark. De loop werd
georganiseerd door Stichting
tichting Estafetteloop en de gehele opbrengst komt ten
goede aan SWO. Verschillende
de teams probeerden de 50 of 100 kilometer zo
snel mogelijk in estafettevorm af te leggen.

________________________________

Wij lopen voor Stichting Welzijn
Ouderen (SWO) Spijkenisse

Finish van het team van STC Runners

Naast teams was er ook deelname van 2 lopers die de 100 kilometer solo
gelopen hebben.

Van winnaars konden we na afloop niet spreken. Elke deelnemer heeft hier een
geweldige prestatie neergezet. Voor sommigen was dit de eerste kennismaking
met de atletieksport en in gesprekken na afloop was duidelijk dat het meer dan
goed bevallen was!
SWO had ook een eigen team afgevaardigd een geweldig enthousiaste groep
lopers. De één meer ervaren dan de ander maar allemaal met hetzelfde doel
voor ogen door sport SWO in de belangstelling te zetten.

Een van de solo lopers

Volgende activiteiten
Er zal van 6 t/m 11 juli 2015 van 18.30 tot 21.00 in de Maaswijk door de Stichting gecollecteerd worden . Aansluitend
kan men ons vinden op 11 Juli op de zaterdagse weekmarkt van Spijkenisse, dit allemaal ten bate van de nieuwe bus
voor personen vervoer van SWO.
Hebt u de collecte(s) gemist en wilt u ons toch ondersteunen, dan kunt u uw donatie over maken naar
bankrekeningnummer NL42RABO0160736447 t.n.v. Stichting Estafetteloop o.v.v. donatie of via IDEAL op de website.

