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Invulformulier SPONSOR-/TRIMLOOP      
 

VV Philippine organiseert op zondag 14 juni een sponsor-/trimloop ivm haar 60-jarig 
jubileum. 
De opbrengst komt ten goede aan de Nederlandse Stichting Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) 
 
Zie voor meer informatie de achterzijde van dit formulier. 
 
 

Naam deelnemer : _______________________________ 

Leeftijd  : __________ jaar 

 

Jouw sponsors: (alleen voor de deelnemers van de basisscholen) 

Naam  Sponsorbedrag – naar keuze 
(direct betalen) 

 
 € 
 
 € 

 
 € 

 
 € 

 
 € 

 
 € 

 
 € 

 € 
 

 Het eindbedrag dien je samen met dit formulier in te leveren op zondag 14 juni voor 
de start van de sponsorloop bij VV Philippine 

 Voor meer informatie over de sponsorloop: www.vvphilippine.nl 
 

http://www.vvphilippine.nl/
http://www.vvphilippine.nl/


 

 

VV Philippine 

 1955  -  2015 

 

 

 

Informatie SPONSOR-/TRIMLOOP VV Philippine 

Zondag 14 juni 2015 
 
Op zondag 14 juni houdt de voetbalvereniging Philippine een sponsor-/trimloop.  
De opbrengst komt ten goede aan de Nederlandse stichting Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).  
 
Voor leerlingen van de Basisscholen: 
Het is de bedoeling dat jullie sponsoren zoeken, (familie, buren, vrienden en bekenden), om je te 
laten sponsoren voor een vast bedrag. 
Het geld dient direct door je sponsor aan jou te worden betaald zodat dit op zondag 14 juni kan 
worden ingeleverd bij de organisatie. Na de sponsorloop wordt een waardecheque met de opbrengst 
overhandigd aan de ambassadeur van de stichting Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). 
 
Wij verwachten jullie zondag 14 juni om 12.15 uur op het voetbalveld in Philippine  om  2 rondes te 
lopen van totaal 1 km. Het startsein is om 12.45 uur. 
 
Voor alle andere deelnemers: 
Voor jullie is een parcours uitgezet met diverse afstanden van 3,8 km, 7,6 km en 11,4 km. De 
inschrijving is vanaf 12.15 uur en bedraagt € 5,-. Ook deze opbrengst komt geheel ten goede aan de 
Stichting Cystic Fibrosis. 
Om 13.00 uur wordt het startschot gegeven. De afronding van de sponsorloop is rond 15.30 uur. 
De veiligheid wordt in acht genomen, we zorgen voor vlaggers, verkeersregelaars en een voorfietser. 
 
Voor iedere deelnemer is er een consumptiebon en kans op een leuke prijs. Voor de leerlingen van 
de bassisschool is een extra prijs beschikbaar. Ben jij degene die het meeste geld ophaalt bij je 
sponsors….dan is die prijs voor jou!! 
 
Wij wensen jullie veel succes bij het zoeken naar sponsoren! 
Tot zondag 14 juni 2015 op het voetbalveld van VV Philippine, Strandgaper 9b. 
 
Jubileumcommissie VV Philippine 
23 mei 2015 
 
Voor meer informatie: 
Cindy van Holst tel. 0115-492210 
Miranda Goossens tel. 06-30020821 

http://www.vvphilippine.nl/

