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Roparunteam Tref & Co
Bij het inzien van deze map hoor ik u denken, waar staat dat eigenlijk voor;
Roparunteam “Tref & Co”?
Allereerst zal ik u uitleggen wat de Roparun is. De Roparun is de grootste non-stop estafetteloop van de wereld. Het parcours heeft een lengte van 530 kilometer. De start is in Parijs
en de finish op de Coolsingel in Rotterdam. De stichting Roparun zet zich in voor
kankerpatiënten. Voor de specifieke doelen die gesteund worden door de Roparun kunt
u kijken op: www.roparun.nl.
In het pinksterweekend van 2011 zullen er 275 teams deelnemen aan dit evenement.
Vanaf de start in Parijs lopen 8 lopers per team, in estafettevorm richting Rotterdam. Een
Roparunteam bestaat natuurlijk niet alleen uit lopers, er is ook begeleiding bij. Het gehele
team bestaat uit zo’n 25 personen, welke verdeeld zijn over drie subgroepjes.
Er zijn 2 loopteams, bestaande uit 4 lopers, 3 (begeleidende) fietsers en 2 chauffeurs/navigators. Deze twee teams wisselen elkaar af na een bepaalde periode, meestal na zo’n 60
km.
Natuurlijk moet er onderweg ook gegeten, geslapen en gemasseerd worden, anders
kan geen enkel mens zo’n slijtageslag volhouden. Het derde subgroepje is dan ook het
“kampteam”. Deze groep bestaat uit 2 masseurs/fysiotherapeuten, 2 kwartiermakers en
3 koks, welke in samenwerkingsverband zorgen voor een optimale rustperiode van de
lopers, fietsers en chauffeurs.
De lopers uit ons team wisselen iedere 1,5 km, dan wordt de volgende loper aangetikt,
waarna deze de volgende 1,5 km aflegt en dat gaat zo door tot aan de finish. Bij de
lopers zijn continu 2 fietsers op het parcours, deze zorgen voor de veiligheid van de loper
en voor het afleggen van de juiste route.
Natuurlijk moet ook het kampteam steeds het kamp verplaatsen en elders, verder op de
route, het kamp weer opnieuw opbouwen. U begrijpt dat alle teamleden van een
Roparunteam 24 uur per dag, twee en een halve dag lang bezig zijn, voor dag en dauw,
door regen en zonneschijn. Dit alles om de zieke medemens zo goed mogelijk te steunen.
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U zult begrijpen, dat wij dit allemaal graag voor het goede doel over hebben. Wij hopen
dat u ons daarbij wilt helpen, want ook al is onze inzet nog zo groot, wij kunnen dit niet
zonder uw hulp!
Dan nu onze teamnaam “Tref & Co”. Tref & Co is eigenlijk de werknaam van ons team. In
2007 deden wij voor de eerste maal mee met de Roparun en zochten wij een
hoofdsponsor die de teamnaam mocht bepalen. Tot die tijd zouden wij te werk gaan onder de naam: “Team Renners En Fietsers & en alle anderen”.
Daarnaast was het “treffen” ook erg toepasselijk voor de samenstelling van het team.
Veel teams hebben een vaste groep vanuit een sportvereniging of een bedrijf.
Tref & Co heeft dat niet. De basis van ons team is ontstaan op de honk- en softbalafdeling
van Sportclub Neptunus in Rotterdam. De enthousiastelingen op Neptunus hebben
allemaal andere vrienden, collega’s en kennissen overspoeld met hun enthousiasme voor
de Roparun. Hierdoor is er een erg leuke en gemêleerde groep ontstaan, waarin jong en
oud(er) elkaar treffen. Elk teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten en is op zijn of haar eigen
manier de aanvulling die het team nodig heeft!
De Roparun heeft een erg uniek doel, namelijk:
“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven.”
Iedereen kent de ziekte kanker en weet wat een leed deze ziekte met zich meebrengt.
Zowel voor (terminale) patiënten als voor naasten. Ook een aantal teamleden van Tref &
Co hebben de ziekte meegemaakt, persoonlijk of zeer dichtbij. Mede hierdoor heeft deze
pakkende slogan een extra dimensie gekregen voor het team. Naast het volbrengen van
de uiterst sportieve prestatie wil het team dit doel zo goed mogelijk steunen. Wij gaan
ervoor om geen “steentje” maar een flinke “rots” bij te dragen aan het unieke werk van
stichting Roparun. Daarvoor kunnen wij uw hulp niet missen! Wij hopen dat deze
sponsormap u overtuigt, zodat wij met uw hulp kankerpatiënten een draaglijker leven
kunnen bieden.
Roparunteam Tref & Co
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Overzicht van de sponsormogelijkheden
Van € 50,-- tot € 500,-- bieden wij u een vermelding aan op onze website www.trefenco.nl.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op deze site.
Er zullen meerdere acties worden ondernomen om onze website onder de aandacht te
brengen.
Voor € 500,-- bieden wij u een naamsvermelding op
• een van de begeleidende voertuigen
• vermelding op onze website.
Voor € 1000,-- bieden wij u een naamsvermelding op
• de teamkleding
• een van de begeleidende voertuigen
• een vermelding op onze website.
Hiermee bent u verzekerd van reclame tijdens de run, maar zeker ook nog voor onbepaalde tijd na de run.
Op het bijgevoegde sponsorcontract kunt aangeven hoe u en/of uw bedrijf team
Tref & Co wil ondersteunen. Het ondertekende sponsorcontract kunt u in tweevoud per
post of per e-mail naar sponsor@trefenco.nl versturen.
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Sponsorcontract
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
Sponsor verklaart roparunteam Tref & Co gedurende de Roparun 2011 financieel te
ondersteunen voor het hieronder aangekruiste bedrag. Sponsor verplicht zich hiermee om
binnen 30 dagen na dagtekening maar uiterlijk voor 14 mei 2011 het aangegeven
bedrag te hebben voldaan.
Roparunteam Tref & Co verplicht zich om te voldoen aan de overeengekomen
tegenprestatie.
¨ € 1000,00 voor een naamsvermelding op de teamkleding, op een van de
		
begeleidende voertuigen en op de website.
¨ € 500,-		

voor een naamsvermelding op een van de begeleidende voertuigen
en op de website.

¨ € 50,-- tot € 500,--, te weten €		
trefenco.nl.
¨ Een bedrag van €		
overeengekomen.

voor naamsvermelding op de website www.

waarbij de wederzijdse voorwaarden anders zijn

Namens sponsor:

Namens team Tref & Co:

Handtekening:

Handtekening:

Datum en plaats:

Datum en plaats:
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