VLEERMUIZENLOOP
WOLLEFOPPENPARK ZEVENKAMP

OPENING TRIMBAAN + MINI ROPARUN
Zondag 29 mei 2011

Organisatie:
Medewerking:

door

kinderen

Sport & Recreatie Rotterdam – Stichting Buurtwerk Alexander – Wollefoppengroen & co
Woonbron – Deelgemeente Prins Alexander – Bewoners Zevenkamp – Loopgroep
Nesselande – Atletiek vereniging Trackstars Nesselande – Loopgroep Roparun –
Vrijwilligers uit Zevenkamp e.a.

Programma:
Mini Roparun om het manifestatieveld in Zevenkamp.
Per leeftijdsgroep lopen kinderen in 2 ‘Heats’ van elk een kwartier rond het manifestatieveld
Prestatieloop van 5 km over de trimbaan.
Prestatieloop van 10 km over de trimbaan
Nevenactiviteiten:
- Opening van de trimbaan door de Portefeuille houder Henk Koedijk van de Deelgemeente
- Startschot door bekende Nederlander(s)/ Rotterdammer(s)
- Diverse stands van sportmerken, catering, sportartikelen en diverse lokale bedrijven die het
evenement sponsoren.
- Vermaak voor de kinderen en gratis entree voor speeltuin Taka Tukaland
- Opblaaskussens en gezamenlijke warming up/ oefeningen
- Speaker en podium met muziekprogramma
- Workshops hardlopen
- Clinics sportief wandelen
- Modelboten varen in de wollefoppenhaven (de grootste modelhaven van europa)
- Spectaculair optreden van de streetbasketbal groep BallazGrounD (ontstaan in Zevenkamp!)

- en nog veel meer!
Inschrijven start binnenkort via www.wollefoppengroen.nl
Disclaimer: Alle lopers lopen op eigen risico

PERS
Het gehele evenement zal uitgebreid besproken worden in de diverse kranten en wijkbladen. Tevens
zullen er foto’s van het evenement geplaatst worden op de diverse websites :
o.a. Deelgemeente pagina - de diverse sites van de media - Wollefoppengroen.nl - Trackstars Nesselande en
loopgroep Nesselande.

Sponsors
U kunt kiezen uit diverse Sponsorpakketten:
Naamgeving aan een van de hoofdprogramma’s
Mini Roparun
5 km prestatieloop en 10 km prestatieloop Hele evenement € 1.500,-

€ 1.000,€ 1.000,-

Aanwezigheid met stand is mogelijk. Ook kunt u vlaggen en banners plaatsen op het terrein van het
evenement. Prijzen in overleg…
Wat krijgt u hier allemaal voor terug?
Het evenement wordt een hele happening en er is ongetwijfeld pers aanwezig. Daarnaast zijn wij bezig
met aandacht te vragen aan bv. RTV Rijnmond, Hart voor Holland e.d. Door uw naam te verbinden aan
het element wordt u vanzelfsprekend genoemd in de diverse persberichten en op de flyer van het
evenement.
Ook zullen wij u als sponsor vermelden op de verschillende websites (van onszelf) en vermelden in de
berichten t.b.v. de websites van de deelgemeente, Sport & recreatie e.d.
En het belangrijkste, op de dag zelf zult u de vrolijke gezichten zien van alle kinderen en oudere
deelnemers en zult u het prettige gevoel ervaren dat u dit mede mogelijk gemaakt heeft!
Wilt u steunen door diensten en/of producten gratis ter beschikking te stellen dan bent u natuurlijk ook
van harte welkom
Voor inlichtingen en andere sponsorideeën kunt u bellen naar:
Frenk Walkenbach – Wollefoppengroen & co
Tel. 06 – 3943 6150
Namens de organisatie,
Otto van Pelt
Frenk Walkenbach

