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Aan:  
Verenigingen in Gorinchem en omstreken 

 

 

Betreft: Rotary Santa Run 2018  Gorinchem, 1 november 2018 

 

Beste lezer, bestuurder,  

Op zaterdagochtend 22 december a.s. loopt Gorinchem de Rotary Santa Run! 

Al voor de 11e keer organiseert Rotary Gorinchem met veel plezier dit evenement.  

Bij deze sponsorloop lopen vlak voor Kerstmis honderden Kerstmannen, Kerstvrouwen en 

Kerstkinderen over de Gorinchemse stadswallen. Een leuke route van zo’n 3 kilometer, die je kan 

wandelen of rennen. En dat voor het goede doel! 

 

Vereniging 
Eén van die goede doelen kan uw eigen vereniging zijn!  

De Rotary Santa Run Verenigingsactie is bedoeld voor recreatieve-, hobby-, creatieve-, en 

sportverenigingen die actief zijn in Gorinchem, Arkel, Dalem, Schelluinen, Spijk en Vuren.  

 

Goede doelen 
Een prachtige traditie voor mooie goede doelen: de Nierstichting, de Voedselbank en lokale 

deelnemende recreatieve verenigingen. 

En onder de Gorinchemse verenigingen wordt een aanzienlijk bedrag verdeeld. Rotary Gorinchem 

steunt van harte de plaatselijke verenigingen, als belangrijk onderdeel van onze samenleving. 

 

DOE MEE! 
Ook uw vereniging kan aanspraak maken op een deel van dit bedrag, simpelweg door uw vereniging 

aan te melden voor deelname en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden in hun kerstoutfit aan 

de start van de Santa Run verschijnen.  

 

BELANGRIJK VOOR UW CLUB 

 LOOP MEE EN WIN  

*** HOE MEER LEDEN VAN UW CLUB MEE LOPEN - HOE MEER KANS OP EEN PRIJS *** 

OOK VOOR KLEINE(RE) CLUBS ! 

*** PRIJZEN OPLOPEND VAN 150 - 3.000 EURO *** 

 

In de Spelregels van de Rotary Santa Run leest u de verdeelsleutel en de verdere regels. 

 

  



Aanmeldingsformulier 
Maak ook uw vereniging enthousiast en doe mee! 

 

Met dit initiatief hoopt Rotaryclub Gorinchem een steentje bij te kunnen dragen aan de realisatie van 

uw verenigingsambities.  

 

Vragen? 
Met uw vragen kunt u terecht bij Katrien Koppers T 0612061259 of Attie Mager T 0621666283. Meer 

informatie over de Santa Run kunt u lezen op onze website: gorinchem.rotarysantarun.nl.  

 

Namens SantaRun Commissie Rotary Gorinchem 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Attie Mager 

Santa Run Commissie Rotary Gorinchem 

 

 

 

 
De Rotary SantaRun is een fun-run waarbij de deelnemers, verkleed als kerstman, 
een parcours (hard)lopen voor het goede doel. In 2008 begonnen als evenement van 
Rotaryclub Gorinchem, waarna dit voorbeeld door vele Rotaryclubs in het hele land 
is gevolgd. Zo is de Rotary SantaRun recent in 43 verschillende steden georganiseerd 
met een gezamenlijke opbrengst van ruim € 250.000,-. Daarmee werden meer dan 45 
goede doelen ondersteund.    
 
 

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles om te zorgen 
dat mensen met een nierziekte blijven leven en ook écht blijven leven. De draagbare 
kunstnier is een belangrijk middel om de kwaliteit van het leven van mensen met een 
nierziekte te verbeteren. Leven in plaats van overleven. Dat wil de Nierstichting voor 
de 2,5 miljoen nierpatiënten wereldwijd die afhankelijk zijn van dialyse. Een 
draagbare kunstnier maakt dit mogelijk. Met uw hulp gaat de Nierstichting deze 
revolutie voor het leven van nierpatiënten waarmaken. 

  

http://www.gorinchem.rotarysantarun.nl/


Gaat uw club dit jaar (meer) dromen realiseren?  
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1. Voor wie? De Santa Run Verenigingsactie is bedoeld voor recreatieve-, hobby-, creatieve-, en 
sportverenigingen die actief zijn in Gorinchem, Arkel, Dalem, Schelluinen, Spijk en Vuren. 

2. Inschrijfgeld Per deelnemer betaal je € 10,00 (dat geldt voor volwassen & kinderen). Elke 
deelnemer ontvangt dan een startnummer en kerst-pak. Er is een maat voor volwassenen en 
voor kinderen. 

3. Prijzengeld In totaal wordt een bedrag van minimaal tienduizend euro toegekend aan lokale 
verenigingen, volgens de spelregels van de Rotary Santa Run. 

4. Aantal leden van de vereniging Het aantal clubleden bepaalt de prijzencategorie,  in elke 
categorie maken drie verenigingen aanspraak op een geldbedrag. 

5. Categorieën Het aantal deelnemers per vereniging, in relatie tot het aantal leden van de 
betreffende vereniging bepaalt de ranking. 

 1e 2e 3e 

Verenigingen tot 25 leden € 400 € 225 € 125 

Verenigingen tot 100 leden  € 900 € 450 € 225 

Verenigingen tot 250 leden  € 1.500 € 750 € 375 

Verenigingen vanaf 251 leden  € 3.000 € 1.500 € 750 

Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de totale opbrengst van de Santa Run 

6. Geen winstoogmerk Verenigingen met winstoogmerk worden uitgesloten van deelname.   

7. Minimum Om aanspraak te maken op een prijs, dient uw vereniging met minimaal 10 
deelnemers aan de start te verschijnen. 

8. Aanmelden Op het aanmeldingsformulier dient u aan te geven hoeveel leden uw club 
geregistreerd heeft staan in uw ledenadministratie op 1 november 2018.  
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9. Deelname Uw deelname kunt u kenbaar maken door bijgaand aanmeldingsformulier in te 
vullen en op te sturen naar:    Rotaryclub Gorinchem, inz. SantaRun Verenigingsactie 
 p/a Keizerstraat 19 
 4201 XM Gorinchem 
Of scan het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en e-mail deze naar: 
gorinchem.santarun@gmail.com.  

10. Inschrijven deelnemers Uw meldt het totaal aantal deelnemers aan, die voor uw vereniging 
aan de start verschijnen. Inschrijvingen en betalingen worden volledig via uw vereniging 
geregeld. Opgaaf van het totaal aantal pakken (volwassenen, kinderen -jongen en meisjes - tot 
1,35 m) kunt u t/m 16 december per e-mail aan ons doorgeven via: 
gorinchem.santarun@gmail.com.  
 
U ontvangt een factuur van Stichting Community Service Rotary Gorinchem. Bij uw 
aanmelding vermeldt u het IBAN-nummer van uw vereniging (rekeningnummer van een privé 
persoon is niet toegestaan).  

11. Bezorgen pakken De kerstpakken voor uw vereniging worden bezorgd op een door uw 
opgegeven adres op 18 of 19 december 2018. Graag op het aanmeldformulier aangeven op 
welk adres en op welke datum u de pakken wilt ontvangen. Vergeet niet een contactpersoon, 
incl. mobiel nummer te vermelden! 
 
Pakken worden bezorgd een van de volgende momenten: 
18 december tussen 19u en 21u 
19 december 9u en 11u 

12. Het aantal inschrijvingen per vereniging en de toekenning van de vergoedingen is bindend 
voor het bestuur van Rotaryclub Gorinchem / Stichting Community Service Rotary Gorinchem. 
Discussie daarover is uitgesloten.  
Met de inschrijving committeert uw vereniging zich aan de spelregels zoals hierbij 
geformuleerd. 

13. Wint uw vereniging een bedrag, dan krijgt u zo spoedig mogelijk het gewonnen bedrag, na 
aftrek van de door u verschuldigde kosten, op uw verenigingsbankrekening gestort. Uw 
vereniging laat uiterlijk voor 1 augustus 2019 weten waaraan het geschonken geldbedrag is  
besteed via gorinchem.santarun@gmail.com.  

 

 

 
 
  



 
 

      

U kunt het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier e-mailen naar: gorinchem.santarun@gmail.com.  

 

Vereniging: 

................................................................................................................................................................................... 

Meldt zich aan voor deelname aan de SantaRun Verenigingsactie op zaterdag 22 december 2018 en verklaart 
akkoord te gaan met de toegezonden spelregels  

Naam contactpersoon:  Telefoonnummer contactpersoon:  

................................................................................................................................................................................... 

IBAN-nummer en tenaamstelling van uw vereniging*:  

................................................................................................................................................................................... 

Aantal leden in de vereniging op 1 november 2018:  

................................................................................................................................................................................... 

Geef hieronder aan op welke manier u uw bestelde pakken wilt verkrijgen. 

□ Pakken bezorgen op                     

Dinsdag 18 december tussen 19u - 21u  

□ Pakken bezorgen op                          

Woensdag 19 december tussen 9u - 11u  

Afleveradres: 

Voor akkoord, d.d.:  Handtekening: 

 

.......................................................................................................................................................  

* rekeningnummer van privé persoon is niet toegestaan 

Aanmeldingsformulier 2018 
Santa Run Verenigingsactie 


