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Beste leden, ouders, verzorgers en sponsoren, 
 
 
Dit jaar organiseert AVC’87 voor de 3e keer een sponsorloop, net als vorig jaar is het voor iedereen 
mogelijk om mee te doen. 
 
Het doel van de sponsorloop is om activiteiten die de volleybalvereniging organiseert, bijvoorbeeld 
het jeugdkamp, het zwemmen met de jeugd, het oliebollen- en bitterballentoernooi en het 
eindeseizoensfeest te kunnen blijven organiseren. Deze evenementen zijn leuk, maar er is vaak (veel) 
geld voor nodig. 

Mini’s 
De sponsorloop vindt voor de mini’s plaats op dinsdag 8 maart van 18:30 tot 19:00, het rennen duurt 
een half uur. Meteen hierna zal bekend worden gemaakt hoeveel geld er door de mini’s is opgehaald. 
Graag wil ik aan de deelnemende mini’s vragen om er op de normale trainingstijd te zijn (18:15), dan 
kan de sponsorloop echt om 18:30 beginnen. 

A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd en Senioren 
Deze leden lopen op vrijdag 11 maart van 19:15 tot 19:45, ook hier wordt een half uur gerend door 
de deelnemers. Meteen hierna wordt bekendgemaakt hoeveel er door deze deelnemers en hoeveel 
er in totaal is opgehaald. Graag wil ik aan de deelnemers voor deze avond vragen er om 19:00 te zijn, 
ook dan kunnen we op tijd beginnen en achteraf op tijd opruimen zodat er nog getraind kan worden. 

Ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en sponsoren 
Toen ik zei dat iedereen mag mee doen meende ik dit. U kan op verschillende manieren deelnemen 
aan deze sponsorloop: Doneer aan de deelnemers, kom de deelnemers aanmoedigen in de Meulvliet 
of als u een stapje verder wil gaan kan u een (paar) rondje(s) of het complete halve uur mee rennen 
om de deelnemers te motiveren! (Vergeet uw zaalschoenen en sportkleren niet als u voor de laatste 
optie kiest) 

Deelnemers 
Als jij mee wil doen aan deze sponsorloop moet je je voor dinsdag 1 maart inschrijven door een 
mailtje te sturen naar marvin@avc87.nl  
 
Daarna ga je met behulp van de lijst die je op de volgende bladzijde vindt sponsoren zoeken, neem 
bij het zoeken naar sponsoren als bewijs deze brief mee. 
 
Een sponsor kan jou op twee manieren belonen voor het meedoen aan deze sponsoploop, namelijk 
een vast bedrag voor het meedoen of een bedrag doneren voor ieder rondje dat jij loopt. 

1. Vast bedrag: Als iemand jou voor een vast bedrag sponsort moet hij of zij dit geld gelijk aan 
jou meegeven, dit bedrag heeft niets meer te maken met het aantal gelopen rondjes. 

2. Per rondje: Als iemand jou per rondje sponsort haal je het geld na de sponsorloop op bij je 
sponsor. Als bewijs voor het aantal gelopen rondjes tijdens de sponsorloop zal de 
activiteitencommissie op jouw sponsorlijst het aantal gelopen rondjes en een handtekening 
zetten (De rondjes zijn ongeveer 110 meter en bevatten enkele hindernissen.). 
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Invullen sponsorlijst 
Als je een sponsor hebt gevonden noteer je de volgende gegevens op de lijst: naam van de sponsor, 
de straat en het huisnummer van de sponsor, de woonplaats van de sponsor, het telefoonnummer 
van de sponsor, het vaste bedrag en/of het bedrag per ronde. 
Als dit allemaal is ingevuld laat je in het laatste hokje de sponsor een handtekening zetten. 
Helemaal onderaan je sponsorlijst vul je in voor hoeveel geld je vast gesponsord bent en voor 
hoeveel je per rondje gesponsord bent. 

Geld ophalen en inleveren 
Als iemand een vast bedrag sponsort moet dit gelijk worden meegegeven, dit lever je aan het begin 
van de sponsorloop samen met je sponsorlijst in bij de activiteitencommissie. De 
activiteitencommissie houdt tijdens de sponsorloop je lijst bij, als je klaar bent de sponsorloop 
komen hierop jouw aantal rondjes en een handtekening ter bevestiging te staan, zodat je met je lijst 
terug kan naar je sponsoren die een bedrag per rondje geven. 
Als je bij al je sponsoren bent geweest lever je het geld samen met de sponsorlijst op de eerst 
volgende trainingsavond in bij je trainer, hij of zij geeft deze voor jou aan de activiteitencommissie. 
(Ga met het ophalen van geld voor de veiligheid met een groepje en/of een ouder iemand op stap.) 

Hoogste bedrag 
Als iedereen bezig is met de sponsorloop zal worden uitgerekend hoeveel geld jullie hebben 
opgehaald, dit wordt aan het einde van de sponsorloop bekend gemaakt. Ook wordt dan 
bekendgemaakt wie het meeste heeft opgehaald en voor diegene zal er een leuke prijs klaarliggen! 

Vragen 
Hebben jij, je ouders, of je sponsoren vragen? Neem dan contact met mij op via 06 – 24 62 78 12 of 
stuur een mailtje naar marvin@avc87.nl  
 
Ik hoop dat jullie allemaal mee willen doen aan deze sponsorloop zodat wij weer met zijn allen veel 
verschillende leuke activiteiten kunnen doen dit jaar! Ik wens aan alle deelnemers alvast veel succes 
met het zoeken naar sponsoren en ik hoop iedereen te zien op de sponsorloopavonden. 
 
Met sportieve groet, 
 
Marvin van der Zande 
Activiteitencommissie 
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