Roparun 2019
‘Een avontuur
voor het leven’

Sponsoring
Elke bijdrage aan het team wordt gestort op de rekening
van Stichting Goede Doelen van Royal FloraHolland en
komt daarna voor 100% ten goede aan de Stichting
Roparun. Er zijn diverse mogelijkheden om het
RoparunTeam Royal FloraHolland te ondersteunen:
•

•
•
•

Voor € 2.000,- staat uw logo vermeld op een vrachtwagen
van een grote internationale transporteur. De vrachtwagen
rijdt het hele jaar in binnen- en buitenland.
Voor € 1.000,- staat uw logo vermeld op een reclamebord
op het terrein van Royal FloraHolland in Naaldwijk.
Voor € 1.250,- staat uw logo vermeld op de teamshirts die
alle teamleden dragen gedurende de gehele Roparun.
Voor € 750,- staat uw logo op de ramen van onze bus. De
logo’s blijven zichtbaar tijdens de gehele Roparun.

De namen van alle sponsoren staan vermeld op de website,
in de nieuwsbrieven en in het eindverslag van
RoparunTeam. Op de website van het team kunt u meer
lezen over de sponsoringmogelijkheden en het Roparun
programma. Ook zijn tijdens de Roparun de belevenissen
van het team live te volgen.

Loterij
Het is mogelijk om loten te kopen voor € 2,50 per lot of € 50
per lotenboekje (20 loten). Behalve de bijzondere hoofdprijs
zijn er exotische reizen en vele andere prijzen te winnen.
Wilt u meer informatie? Hebt u specifieke sponsorwensen
of wilt u loten kopen, geef het door via het e-mail adres
info@roparunteam97.nl.
Wilt u RoparunTeam Royal FloraHolland steunen dan kunt u
ook uw bijdrage overmaken naar:
Rabobank Midden-Westland rekeningnummer:
te NL79 RABO 0142 2669 81 ten name van Stichting Goede
Doelen Royal FloraHolland, Naaldwijk
Voor actuele informatie tijdens de Roparun kunt u terecht op:
www.roparunteam97.nl
www.twitter.com/rt_floraholland
www.facebook.com/roparunteamroyalfloraholland
www.roparun.nl

De Roparun start op zaterdag 8 juni
in Parijs en Hamburg en eindigt op
maandag 10 juni 2019 in Rotterdam
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Roparun, een avontuur voor het leven

Royal FloraHolland is met haar locaties (Aalsmeer,
Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde) de grootste
bloemenveiling ter wereld. Vanuit de coöperatief
gedachtegoed van gezamenlijk ondernemen zijn
leden en medewerkers samen betrokken bij de
samenleving en leveren wij een actieve bijdrage
aandit grote fondsenwervende evenement.
Royal FloraHolland ondersteunt haar medewerkers
bij hun deelname aan de hardloopestafette Roparun.
De opbrengst van dit evenement komt ten goede
aan het verbeteren van de leefomstandigheden
van mensen met kanker.
Wij sponsoren dit evenement niet alleen met geld
maar ook met de inzet van medewerkers
(www.royalfloraholland.com).

De Roparun is een loopevenement vanuit Parijs ca. 520km
en Hamburg ca. 560km naar Rotterdam. Elk deelnemend
team levert een sportieve prestatie en haalt op die manier
geld op voor mensen met kanker. De teams starten
gefaseerd vanaf zaterdag 8 juni 16.00 uur tot zondag 9 juni
vanuit beide steden. RoparunTeam Royal FloraHolland start
vanuit Parijs. De teams bereiken dan de finish op de
Coolsingel in Rotterdam op maandag 10 juni. De feestelijke
finish trekt jaarlijks veel media en publieke belangstelling.
En op de doorgaande route is er in vele dorpen de hele
nacht en dag door feest. Het is topsport en teamsport.

Stichting Roparun
Deze stichting stelt het ingezamelde geld van alle
deelnemende teams ter beschikking voor materiaal aan
diverse gezondheidsinstellingen zoals de Daniel den Hoed
Kliniek. Het centrum doet onderzoek, wisselt kennis uit en
geeft ondersteuning aan de directe zorgverleners op het
gebied van palliatieve zorg. Stichting Roparun ondersteunt
ook andere initiatieven die tot doel hebben de
levensomstandigheden van kankerpatiënten te verbeteren.
Zij beoordeelt de projecten zelf, zodat de giften goed
terecht komen. Stichting Roparun heeft het CBF-keurmerk.

Dit jaar doet RoparunTeam Royal FloraHolland, bestaande
uit betrokken en sportieve medewerkers, voor de 21e keer
mee aan de Roparun. Traditiegetrouw brengt het team voor
de start van de Roparun bloemen bij een Roparun gelieerde
instantie. In 2016 lanceerde het team samen met veredelaar
Florist Holland BV en kweker Schouten-Optiflor de gerbera
‘Roparun’. Deze bloem wordt op de finish uitgedeeld aan
alle deelnemers en vrijwilligers.

Het motto van Stichting Roparun is:

Acht lopers overbruggen de afstand in ongeveer 44 uur.
Iedere loper loopt ongeveer 65 km. De lopers doen het niet
alleen. Twee fietsers begeleiden hen tijdens het lopen.
De begeleidende fietsers wijzen de weg, schermen de loper
af van het verkeer en supporteren uiteraard volop.
Verder bestaat het team uit masseuses, catering,
chauffeurs en een teamcaptain. Ieders inzet is gedurende
de tocht absoluut vereist.
Voor actuele informatie tijdens de Roparun kunt u terecht
op onze site
www.roparunteam97.nl
www.twitter.com/rt_floraholland
www.facebook.com/roparunteamroyalfloraholland
www.roparun.nl

Trachten leven toe te voegen aan de dagen
waar geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven

