Roparun 2021

Sponsoring

‘De run op het leven’

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 € 1.250,- staat uw logo vermeld op de
teamshirts die alle teamleden dragen gedurende
de gehele Roparun.
Voor € 1.000,- staat uw logo vermeld op een
reclamebord op het terrein van Royal FloraHolland
in Naaldwijk.
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 het team. 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-mailadres
info@roparunteam97.nl
Wilt u het 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 22 mei
in Parijs en Bremen en eindigt op
maandag 24 mei 2021 in Rotterdam
Met de vervaardiging van
deze folder ondersteunt
de Toekomst RoparunTeam
Royal FloraHolland

www.roparunteam97.nl
Flowering the world

Royal FloraHolland!

Roparun, ‘de run op het leven’

Stichting Roparun

Royal FloraHolland is, met locaties in 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
aan dit grote fondsenwervende evenement. Royal
FloraHolland ondersteunt haar medewerkers bij hun
deelname aan de Roparun. De opbrengst van dit
evenement komt ten goede aan het verbeteren van
de leefomstandigheden van mensen met kanker. Wij
sponsoren dit evenement met geld en met de inzet
van medewerkers (www.royalfloraholland.com).

De Roparun is een loopevenement vanuit Parijs ca.
520km en Bremen 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
22 mei 11.00 uur tot zondag 23 mei vanuit beide
steden. RoparunTeam Royal FloraHolland start
vanuit Parijs. De teams bereiken dan de finishlijn in
Rotterdam op maandag 24 mei 2021. De feestelijke
finish trekt jaarlijks veel media en publieke
belangstelling. En op de doorgaande route zijn er in
vele dorpen de hele nacht en dag door feesten.

Het geld wat wordt opgehaald tijdens het
evenement Roparun wordt door het bestuur van
Stichting Roparun toegekend aan instellingen,
goede doelen of projecten die bijdragen aan de
missie van Roparun:

RoparunTeam Royal FloraHolland!
Voor het eerst in 21 jaar was er geen Roparun voor
RoparunTeam Royal FloraHolland. Covid-19 was de
reden dat het gehele evenement in 2020 is afgelast.
Door de al geschonken donaties heeft het team
alsnog €10.000,97 kunnen doneren aan de Roparun
en hebben de doelen toch nog wat steun ontvangen,
juist nu. Vol goede moed is het team gestart met
hun deelname aan Roparun 2021 in de hoop nu wel
voor de 22e keer deel te nemen.
Traditiegetrouw
brengt het team
voor de start
van de Roparun
bloemen bij een
van de doelen van
de Roparun. In
2016 lanceerde het
team samen met
veredelaar Florist
Holland BV en
kweker SchoutenOptiflor de gerbera
‘Roparun’. Deze
bloem wordt ook
in 2021 op de finish
uitgedeeld aan
alle deelnemers en
vrijwilligers.

Het is topsport en teamsport. 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 masseurs, cateraars, chauffeurs,
verslaggevers en een teamcaptain. Ieders inzet is
gedurende de tocht absoluut vereist.
Voor actuele informatie tot en tijdens de Roparun
kunt u terecht op onze site
www.roparunteam97.nl
www.twitter.com/rt_floraholland
www.facebook.com/roparunteamroyalfloraholland
www.roparun.nl.

‘Leven toevoegen aan de dagen waar
vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het
evenement Roparun wordt toegekend aan
instellingen, goede doelen of projecten die
bijdragen aan het motto van Roparun. Je kunt
hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis,
waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar
kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met
kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige
periode, een mooie herinnering kunnen creëren.
Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met
kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen
die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag
uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes,
zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek
zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een
hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die
graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven.
Of de inrichting van een hospice om ervoor te
zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase
in een prettige omgeving kunnen verblijven, en veel
andere doelen.

