
Aan alle sporters groot en klein!  

Helaas hoorden wij afgelopen week dat door een tekort aan inschrijvingen dat de Cross loop in het 

weekend van 18 en 19 februari niet doorgaat. Om toch dit weekend een sportieve invulling te geven 

met een belangrijk doel, willen de ouders van de pupillen een  

sponsorloop organiseren voor GIRO 555.  

De aardbeving in Turkije en Syrië is een ongekend grote natuurramp. Hulp en financiële middelen 

voor voedsel, onderdak en het op de juiste plek krijgen van hulpgoederen is hoognodig in de 

getroffen gebieden. Hoe mooi is het om je fysiek in te zetten in Monnickendam en de mensen daar 

een handje kan helpen! 

Het is een ouderwets concept. Je rent rondjes op de atletiekbaan en voor ieder rondje dat je rent 

krijg je geld van de mensen die jou sponsoren. Alle deelnemers zoeken voor de sponsorloop in hun 

eigen omgeving naar mensen die per gerend rondje een bedrag willen geven (bijvoorbeeld 0,50 cent 

of een 1 euro). Denk hierbij aan familie, vrienden, juffen en meesters, collega’s of zelfs de buurman 

aan de overkant van de straat. Dit spreek je van tevoren af middels het sponsorformulier. Dan ga je 

op de dag zelf binnen de aangegeven tijd zoveel mogelijk rondjes rennen op de atletiekbaan, bij ieder 

rondje wordt er een stempel gezet. Aan het eind tel je de stempels en wordt dit op het 

sponsorformulier verwerkt. Met dit formulier ga je de sponsoren langs om het afgesproken bedrag 

op te halen of te laten betalen via de QR code van actie (zie achterkant brief). Dit bedrag lever je in 

bij de atletiekvereniging voor de actiepot en zal overgemaakt worden naar GIRO 555 voor de 

samenwerkende hulporganisaties. Inleveren kan op dinsdag en donderdag avond. 

Stel je bent verhinderd voor de sponsorloop maar je wil toch iets doen. Sponsor dan een renmaatje 

en draag zo bij aan het eindbedrag.  

 

Concreet: 

Zondag ochtend 19 februari 2023 Sponsorloop op de atletiekbaan van AV Monnickendam. 

Pupillen 4 – 12 jaar start 10.00 uur (max 15 minuten lopen) 

Jeugd en volwassenen start 10.30 uur (max 60 minuten lopen) 

 

De organisatie zorgt voor koffie en thee.  

Onder de deelnemende sporters verloten we vijf appeltaarten !! 

 

Voor meer informatie.  

M de Boois 06-25460281  

m_deboois@hotmail.com  

 

Tot zondag op de baan !!  

Groet namens de ouders van de pupillen.   

mailto:m_deboois@hotmail.com


De QR code kan je gebruiken om het opgehaalde bedrag 

op de rekening van AVM te storten. Alle stortingen worden 

herkend als sponsorloop storting. Alles wordt bij elkaar  

opgeteld en overgemaakt naar giro 555. 

Wanneer je de sponsoren afgaat na de sponsorloop 

kan de sponsor ook direct via de QR het bedrag overmaken 

zo hebben we uiteindelijk minder losgeld te verwerken. 

 


