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Stichting ONCOSupport zet zich in voor mensen en hun gezin die in aanraking gekomen zijn 

met kanker.  

Onder het motto NIET ALLEEN organiseert Stichting ONCOSupport op 28 september een 

sponsorloop op het wielerparcours van sportpark Kalverdijkje.  

DOEL: geld te genereren om de nazorg voor kankerpatiënten te ondersteunen. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage. 

Afstanden:  

➢ Volwassenen: een deelnemer kan kiezen hoe vaak die de ronde loopt. Maximaal 

aantal rondes is 5. 

➢ Kinderen: de loop is 1000 meter over een wisselend parcours.  

Inschrijfformulier individueel 

Naam   
Geboortedatum   
E-mailadres   
Adres   

 
Houdt me op de hoogte 
van de activiteiten van de 
stichting?  

Ja/Nee 

Heeft u een potentiele 
sponsor voor de 
stichting? Vermeld die 
dan hiernaast. 

 

Kosten:  
Kinderen € 4 
Volwassenen € 6 

 
Wilt u meer inleggen? Graag. Ik leg in €......... 

 

➢ Opgeven voor de sponsorloop kan door het inschrijfformulier in te vullen en op de 

dag zelf ter plaatse in te leveren, tegelijk met de betaling. Het inschrijfformulier is te 

downloaden vanaf de website van de stichting.  
➢ Opgeven en betaling voor de sponsorloop kan ook ter plaatse op de dag zelf. 
➢ Mensen die geld hebben opgehaald voor de stichting kunnen het beste het geld 

storten op de rekening van de stichting o.v.v. sponsoring.  

NIET ALLEEN 
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U kunt u bijdrage storten op rekeningnummer NL21 INGB 0006 3204 53 t.n.v. Stichting 

Onco-support. 

 

Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek om u over de stichting te 

informeren. Neem hiervoor contact op met Aad van der Windt, 

a.vdwindt@spectrumleeuwarden.nl, 058-2157111 of 06-82952951 

 

Namens iedereen van de stichting en onze deelnemers danken we u bij voorbaat voor uw 

bijdrage.  

Stichting ONCOSupport www.oncosupport.nl 

Volg ons op facebook: www.facebook.com/stichtingOS/  

 

De stichting is ANBI geregistreerd waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.  

 

 

 

 

 

 
DANK U WEL VOOR UW 

BIJDRAGE 
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