
Ja, ik ondersteun de
 Santa Run graag!

Ik kies voor het volgende pakket (graag uw keuze aankruisen!):

o 60 euro

o 120 euro

o 275 euro

o 500 euro

Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon:

Adres:

E-mailadres:

Website: 

U kunt ook een e-mail sturen naar joure@rotarysantarun.nl waarin u het pakket van uw keuze aangeeft. 
Ook uw bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres en website. U ontvangt dan een factuur 
via postnl.

dank voor uw bijdrage!

Santa Run
 Joure

joure.rotarysantarun.nl

Voor jong en oud
door het winkelcentrum
van Joure

Steunt u ook het goede doel?

17 december 2022 
Start 14.30 uur

Organisatie:

Info en Opgave



Steunt U het goede doel?

joure.rotary

Op zaterdag 17 december organiseert Rotary Club Joure in 
samenwerking met de winkeliersvereniging WIH de tweede editie van 
de Santa Run in Joure. Een loop waarbij gezelligheid en meedoen 
belangrijk is. Het is een  loop voor het hele gezin maar ook voor een 
vriendenploeg of als bedrijfsuitje. De opbrengsten komen 
ten goede aan meerdere doelen: “De Nierstichting”, 
“Ronald McDonald Kinderfonds" en 
"Voedselbank de Utjouwer".

De Nierstichting strijdt voor gezonde nieren en 
steunt onderzoek naar de draagbare kunstnier.

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er 
voor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij 
elkaar kunnen zijn. De bijdrage van de 
Santarun gaat naar de Ronald McDonald 
Hoeve in Beetsterzwaag.

Voedselbank de Utjouwer zet zich in door het 
verstrekken van voedsel en paketten aan 
mensen in Joure en omgeving die hulp nodig 
hebben en nergens anders terecht kunnen. De 
voedselbank is afhankelijk van giften.

Ook u kunt uw bedrijf verbinden aan de Santa 
Run en zo bijdragen aan de goede doelen. 
Voor uw bijdrage bieden wij u als ondernemer 
diverse pak-ketten aan. Hiernaast vindt u die 
sponsor-mogelijkheden. Helpt u met uw 
bijdrage mee om de Santa Run door “De Mid” 
tot een succes te maken?

Namens de Stichtingen van de goede doelen, die we mede dankzij uw 
sponsoring een mooie bijdrage kunnen bezorgen: hartelijk dank!

60 euro naamsvermelding op de website 

120 euro naams- vermelding op de website
3 Kerstmanpakken met inschrijving  
voor deelname 

 275 euro 
naamsvermelding op de website 
10 Kerstmanpakken met 
inschrijving voor deelname.
Naamsvermelding bij de start en 
finish

500 euro
naamsvermelding op de website

15 Kerstmanpakken met inschrijving voor 
deelname

Naamsvermelding met logo bij de start en 
finish en een door u aangeleverd spandoek 
langs het parcours

TIP: Leuk om medewerkers in het Kerstpakket 
te geven: Kerstmanpak en inschrijfbewijs. Of 
deelname als bedrijfsuitje

Leuke familie activiteit waarmee goede doelen 
worden gesteund: helemaal in de kerstgedachte!

Bij voltooiing van de loop ontvangt iedere deelne-
mer een herinneringsmedaille!

Als u geen sponsorpakket af wenst te nemen en toch 
het doel wil steunen kunt u natuurlijk altijd een gift geven 
door een bedrag over te maken op 

NL85RABO0129383430 tnv St. Community Service Rotary 
Club Joure inzake fundraising.

Sponsorpakketten

ysantarun.nl




