
 

 

      

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 21 december 2019 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 2019:  

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

Geef hieronder aan wanneer en hoe laat u uw bestelde pakken wilt verkrijgen. 

□ Pakken bezorgen op zaterdag 14 december a.s. 
tot 18.00 uur; gewenste tijd: ……… uur 

□ Pakken bezorgen op maandag 16 december a.s. 
tot 21.00 uur; gewenste tijd: ……… uur 

□ Pakken bezorgen op dinsdag 17 december a.s. 
tot 16.00 uur; gewenste tijd …....... uur 

□ Pakken bezorgen op donderdag 19 december a.s. 
tot 18.00 uur; gewenste tijd …………  uur 

Afleveradres  

 

Voor akkoord, d.d.:  Handtekening: 

 

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

* rekeningnummer van privé persoon is niet toegestaan 

Aanmeldingsformulier 2019 

Santa Run Verenigingsactie 
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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 (jurkje of broek variant). 

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. 

De bedragen variëren van € 125 (3e prijs kleine vereniging tot 25 leden)  

tot € 3000 (1e prijs vereniging vanaf 250 leden) 

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 2019.  

9. Deelname Uw deelname kunt u kenbaar maken door bijgaand aanmeldingsformulier in te 
vullen. Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier scannen en e-mailen naar: 
gorinchem.santarun@gmail.com.  
 

10. Door deelname aan de Rotary Santa Run geven leden toestemming voor publicatie van 
eventuele beelden van henzelf en/ of hun kinderen via media en via onze eigen (social media) 
kanalen. We plaatsen natuurlijk alleen maar leuke foto’s en filmpjes :-) 

  
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 14 december 2019 per e-mail aan ons doorgeven via: 
gorinchem.santarun@gmail.com.  
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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 14, 16, 17 of 19 december 2019.  

Graag op het aanmeldformulier aangeven op  
welk adres, welke datum en welk tijdstip u de pakken wilt ontvangen.  
Vergeet niet een contactpersoon, incl. mobiel nummer te vermelden! 
 
Pakken worden bezorgd een van de volgende momenten: 

zaterdag 14 december a.s. gehele dag tot 18 uur, geef de door u gewenste tijd door; 

maandag 16 december a.s. gehele dag tot 21 uur, geef de door u gewenste tijd door; 

dinsdag 17 december a.s. tot 16 uur, geef de door u gewenste tijd door; 

donderdag 19 december a.s. gehele dag tot 18 uur, geef de door u gewenste tijd door. 

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 2020 weten waaraan het geschonken geldbedrag is  
besteed via gorinchem.santarun@gmail.com.  
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