Run To Walk vzw
To Walk Again vzw
FriS vzw
Stad Halle
FestivHalle
Renkoekoek vzw
organiseren samen de zevende

activiteit

vrijdag 11 september 2015
zaterdag 3 en 4 oktober 2015
‘SAMEN LOPEN MET EN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING’
www.runtowalk.be
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Als enthousiaste loopvrienden geven wij sinds 2008 een extra dimensie aan onze sportieve
uitdagingen: het bieden van financiële steun aan de minder gelukkigen onder ons die
niet kunnen rennen en het organiseren van events voor en met mensen met een
beperking.
Jaarlijks werken wij samen met partners om To Walk Again vzw en FriS vzw een hart onder
de riem te steken. Sinds 2008 overhandigden wij al meer dan € 25.000 aan beide organisaties.
In 2015 organiseren wij een dubbele activiteit:

Op 11 september:
Optreden van FriS op Festivhalle samen met de DJ Eclipse (DJ Bram Van Wienen).
De FriS-leden geven er hun derde optreden op rij.

Duoloop voor duo’s of meer bestaande uit een deelnemer met en zonder
beperking. Ze leggen samen het parcours af. In samenwerking met Festivhalle, want de
lopers lopen door de tent. Elk team is welkom, wij voorzien ook rolstoelen en blindenbrillen
om zelf gemixte duo’s te vormen.
Vorm zelf je team en doe mee en ervaar op een plezante manier hoe het is om zo samen te
sporten.

Op 3 en 4 oktober:
Deelname aan de 'Run To Walk Again Belgium' activiteit, lopers en handbikers
tesamen. Een unieke estafette-tour waarbij teams van 8 tot 15 lopers met minimum 1
handbiker het traject van 8 marathons (337 km!) langs Vlaamse revalidatie- centra zowel
overdag als ’s nachts moeten afleggen. Samen sporten, maar vooral het verschil maken. De
Run To Walk Again is goed omringd: onder het alziende oog van de trotse Peter Marc
Herremans en Meter Marieke Vervoort zal de Run To Walk Again ook dit jaar uitgroeien tot een
fantastisch evenement om nooit te vergeten.

Run To Walk Missie :
• sport- en andere activiteiten organiseren voor en met mensen met een
beperking,
• fundraising ten voordele van To Walk Again vzw en FriS vzw (info zie verder)
• integratie en inclusie van mensen met een fysieke beperking in sportclubs 'samen' sporten.
Met sportieve groeten

Rudy Cruysbergs 0475/90.07.07 - rudy@runtowalk.be
Nadine Marcelis 0470/22.18.04 - nadine@runtowalk.be
Hilde Van Roy 0484/94.22.46 - hilde@runtowalk.be
Run To Walk vzw – BE22 0016 9754 3547 – BIC: GEBA BE BB
Houtemsesteenweg 40 - 1800 Vilvoorde
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TO WALK AGAIN vzw
Initiatielessen, sportdagen en special days :
Wij willen nieuwelingen op het spoor van een geschikte
sport brengen waarbij ook familie en vrienden van harte welkom zijn om samen te sporten.

Krachttraining reikt een echte meerwaarde aan omdat
het de schouderbalans helpt in evenwicht te houden en overbelasting tegengaat.

Fitness en Informatieve sessies :

Het organiseren van sportkampen voor
manuele rolstoelgebruikers ook met de te overwinnen euvels (paas-, zomer-, sneeuwkampen).

Kampen en meerdaagse vakanties :

jeugdige

Jongeren sensibiliseren om met een open kijk en positieve
attitude leren om te gaan met mensen die leven met een beperking. Hierin schuilt een belangrijke sleutel
om te komen tot een volwaardige maatschappelijke participatie en integratie. Wie begrip heeft en toont
voor iemand met een beperking, geeft ook meer kansen. Tijdens schoolsportdagen ondervinden jongeren
aan den lijve wat het betekent om te leven met een beperking.

School- en Revalidatiesportdagen :

Kontakt bij het centrum To Walk Again vzw : Johan Cremery - To Walk Again vzw – Werkend onder de Sporta Groep
- Geneinde 2 - 2260 Tongerlo; Tel. +32 (0) 14.539.582 - Fax. +32 (0) 14.541.248 - Gsm. +32 (0) 473.686.883 –
jcremery@sporta.be – www.sporta.be/towalkagain

Friends & Scream United, afgekort FriS, is een plaatselijke sportvereniging voor kinderen en
volwassenen met een beperking in Vlaams-Brabant en Brussel. De vereniging is aangesloten bij de
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG).
De filosofie van FriS is eenvoudig... fris: iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet
volwaardig aan bod komt in een valide sportclub, is van harte welkom ongeacht zijn of haar taal,
geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard van de beperking.
Friends & Scream United, FriS, zag het levenslicht in 2003, toen een voetbalinitiatief voor
kinderen met een beperking (Friends United 2003) werd opgericht en van start ging eerst op een
buitenveld en daarna in de sporthal van Beersel (Lot). Nu is Fris een plaatselijke sportvereniging voor
kinderen en volwassenen met een beperking in Vlaams-Brabant en Brussel. De vereniging is aangesloten
bij de Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG). In 2006 werd het sportaanbod verruimd met turnen,
boccia en (rolstoel-)dans.
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Run To Walk vzw,
Houtemsesteenweg 40
1800 Vilvoorde
BE 0822 326 804

OVEREENKOMST SPONSORING
Run To Walk-dag + Run To Walk Again loop-estafette
12 september en 3 en 4 oktober 2015 - ten voordele van To Walk Again vzw & FriS vzw



stort deze som op rekeningnummer: BE22 0016 9754 3547 – BIC: GEBA BE BB met
vermelding van Run To Walk + nr sponsorpakket + naam van het bedrijf/persoon



betaalt deze som contant (dit attest geldt als betalingsbewijs)

email : hilde@runtowalk.be -- nadine@runtowalk.be -- rudy@runtowalk.be

Keuze
aankruisen

Omschrijving

Prijs

SPONSORS VAN DE RUN TO WALK-day
Pakket 1 :
- Logo op de website Run To Walk en Run To Walk Again
- Vermelding op facebook
Pakket 2 :
- Logo op de website Run To Walk en Run To Walk Again
- Vermelding op facebook
- Affiche / banner op Festivhalle
Pakket 3 :
- Logo op de website Run To Walk en Run To Walk Again
- Vermelding op facebook
- Affiche / banner op Festivhalle
- Extra verhaal op facebook met foto en /of film, zelf aan te leveren
- Recht op vermelding sponsoring op eigen communicatiemedia
Pakket 4 :
HOOFDSPONSORS VAN DE RUN TO WALK-activiteit (max 5)
- Logo op de website Run To Walk en Run To Walk Again
- Vermelding op facebook
- Affiche / banner op Festivhalle
- Extra verhaal op facebook met foto en /of film, zelf aan te leveren
- Recht op vermelding sponsoring op eigen communicatiemedia
- Logo op de begeleidingsbus indien compatibel materiaal
- Banner bij vertrek en aankomst Tongerlo
Pakket 5 :
SPONSOR MET SAMPLES - Soort en aantal
Goody bag voor alle deelnemers aan de RTWA-marathon

Vanaf 25 €
Vanaf 100 €

Vanaf 300 €

Vanaf 500 €

GRATIS

Vrijgesteld van BTW : artikel 44, par. 2, van het BTW-wetboek

Firma :
Contactpersoon :
Adres:
Telefoon :
BTW-nummer :
E-mail :
Opgemaakt te …………………………… op ……………………………in 2 ex. (1 sponsor /1 RTW)
Naam + Handtekening sponsor

Naam + Handtekening Run To Walk
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