Nieuwsbrief KiKa loop Colmschate
Je kunt er bijna niet omheen: op 29 maart 2020 is de KiKa loop
Colmschate! Het doel van deze loop is het ophalen van zoveel
mogelijk geld voor KiKa, maar ook het verbinden van mensen.
Al jarenlang zijn er KiKa runs, die worden georganiseerd in heel
Nederland, maar nog niet in het oosten van het land. Om een
dergelijke run in dit deel van het land te organiseren, heeft winkelcentrum Colmschate zich voor 3
jaar garant gesteld. De gehele organisatie is non-profit.
Loop ook mee!
Hou je van (hard)lopen en draag je KiKa een warm hart toe? Meld je dan aan als deelnemer. Jouw
inschrijfgeld wordt volledig gedoneerd aan KiKa. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te laten
sponsoren door vrienden, collega’s, sportmaatjes of bijvoorbeeld buren. Je kunt daardoor zorgen dat
de opbrengst nog hoger wordt!
Schrijf je in als team
De KiKa loop bestaat uit 4 afstanden (1,3 en 2,5 km kidsrun / 5 km / 10 km) en een wandeltocht van 5
km. Je kunt daar individueel aan mee doen, maar omdat het secundaire doel van de loop het
verbinden van mensen is, is het meelopen als team misschien nog leuker. Verzamel dus jouw
collega’s, sportmaatjes of bijvoorbeeld mede- leerlingen en meld je aan als team! Hoe leuk is het om
in gezamenlijkheid mee te lopen, bijvoorbeeld in allemaal dezelfde shirts en met allemaal hetzelfde
goede doel voor ogen?
Het aanmelden voor deze loop gaat eenvoudig via www.colmschatevoorkika.nl, je kunt daar ook een
team aanmaken met foto, omschrijving etc.
Sponsoring
Om een zo hoog mogelijk bedrag aan KiKa af te kunnen dragen,
zijn er ook diverse sponsormogelijkheden. Zo kan er al een
dranghekbanner worden afgenomen voor slechts 100 Euro (ex
btw), kunt u medaillesponsor worden of neem bijvoorbeeld een
logo vermelding op het podium.

Posters, flyers of verdere uitleg
Wilt u graag posters of flyers ontvangen om mensen binnen uw organisatie te motiveren om mee te
gaan doen? Dat kan! Of wilt u graag verdere uitleg, of wilt u graag meedoen met een klas of school?
Dan is het zelfs mogelijk om een presentatie te laten geven door een ambassadeur van KiKa.
Neem in die gevallen contact op met de organisatie via het contactformulier op de website, of bel
Henk Vrielink 06-29533303.

www.colmschatevoorkika.nl

