
 
Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland 

E-mail: sponsoring@team166.nl  
Website: http://www.team166.nl/  Facebook: https://www.facebook.com/ZRTRoparun/  
Telefoon: 06-12020990 (Olivier Walravens)  of  06-50663493 (teamcaptain Petra Sterenberg)  1 

Roparun Team 166 Ziekenhuis Rivierenland 
 

Overzicht van onze sponsorpakketten 
 
Pakket  

 
Wat krijgt u ervoor terug? 

Minimale 
bijdrage 

   

 Slow motion Vermelding op Website Team 166. € 100 

   

 Jogging Vermelding logo op Facebookpagina Team 166. € 150 

   

 Sprinter Vermelding logo op Website Team 166 en Facebookpagina Team 166. € 250 

   

 Finishing 
touch 

Vermelding logo op Website Team 166 en Facebookpagina Team 166 
met link naar uw eigen website. 

€ 600 

   

 Finish Vermelding logo op Website Team 166 en Facebookpagina Team 166 
met link naar uw eigen website.  Vermelding van uw logo op het shirt 
van de lopers/fietsers én op de magneetsticker van de lopersbus. 

€ 1.750 

   

 Sponsoring Op Maat, enkele voorbeelden: 
 

 Artikel over uw bijdrage op de website en/of onze Facebookpagina. 
 

 Het beschikbaar stellen van een ruimte, personeel of producten voor bijvoorbeeld een 
benefietdiner. 
 

 Het geven van advies op hardloopgebied (clinics, maken van hardloopschema’s, etc.) in ruil 
voor uw bijdrage. Enkele teamleden komen bij U op locatie langs om hun ervaring te vertellen 
tijdens een bedrijfsbijeenkomst. 
 

 Sponsoring in natura, bijvoorbeeld camper(s), volgauto, fiets(en), kleding, etc.). 
 

 Sponsoring in de vorm van goederen of diensten, bijvoorbeeld eten en drinken voor het team 
en/of benzine voor de voertuigen. 

Doneren 
U kunt Team 166 ook helpen met een eenmalige bijdrage. Met ieder bedrag dat u kunt missen, klein of 
wellicht iets groter, helpt u mee ons doel te bereiken. 
 
U kunt een eenmalige bijdrage overmaken op bankrekening:  
NL78INGB0008077746 t.n.v. Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland Tiel. 
 
Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland 
p/a President Kennedylaan 1 
4002 WP  TIEL 
 

mailto:sponsoring@team166.nl
http://www.team166.nl/
https://www.facebook.com/ZRTRoparun/
http://www.zrt.nl/index.php


 
Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland 

E-mail: sponsoring@team166.nl  
Website: http://www.team166.nl/  Facebook: https://www.facebook.com/ZRTRoparun/  
Telefoon: 06-12020990 (Olivier Walravens)  of  06-50663493 (teamcaptain Petra Sterenberg)  2 

Sponsor aanmelding  
Bedrijfsnaam  

Adresgegevens  

  

Contactpersoon   

Telefoonnummer  

E-mail adres  

  

Overige gegevens  
 
 
 
 
 

Gekozen sponsorpakket  
 

  
 

Sponsoring op maat 
 

Toelichting gemaakte afspraken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tiel,                                              2018/2019 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Namens Sponsor      Namens Stichting Roparun Ziekenhuis 
Rivierenland 
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