
  
 

  



  
De Santa Run Vlaardingen 2022 

Op 16 december 2022 organiseert EPIC de Santa Run in Vlaardingen. Een unieke loop waar je hardloopt 
in een Santa pak door het prachtige Vlaardingen. De start en finish bevinden zich in Het Oranjepark bij 
het winterterras. Na afloop kan jouw bedrijf ontvangen worden met een hapje en drankje bij het 
winterterras. Hoe leuk is dat! Met de Santa Run wordt geld opgehaald voor het Rotary Jeugdfonds. 
Jouw bijdrage helpt de jeugd in Vlaardingen die het van huis uit minder hebben zodat zij toch in 
gelegenheid zijn om te kunnen sporten, dansen of muziek te maken. 
 
 
Gezelligste loop van het jaar 
De Santa Run Vlaardingen is een gezellig, laagdrempelig hardloop- en 
wandelevenement voor jong en oud, en voor zowel de startende als de getrainde 
hardloper. Je doet mee aan dit evenement omdat het een waar kerstfeest is en er 
na afloop heerlijk geborreld kan worden bij het Winterterras. Het parcours neemt 
de deelnemers mee vanaf het prachtige Oranjepark langs de Oude Haven, via het 
Veerplein en zo weer naar de finish bij het Winterterras. 
   
 

 

 

 

  

 PROGRAMMA 

1 km Familieloop 

5 km Hardlopen 

5 km Wandelen 

https://supportanddonate.com/event/614/santa-run-vlaardingen-2022/


  

 

Na afloop krijgen alle deelnemers een mooie medaille, speciaal ontworpen voor deze Santa Run. 

Het unieke Winterterras, de prachtige kerstmannenpakken, en enorme gezelligheid maken de loop 

uniek. Dit alles maakt de Santa Run Vlaardingen een evenement waar de stad Vlaardingen, de regio 

Rijnmond en ook mensen van daarbuiten de hardloopschoenen aantrekken. 

Uw bedrijf en de Santa Run Vlaardingen 

Hieronder staat een globaal overzicht van de mogelijkheden om uw bedrijf aan de Santa Run 

Vlaardingen te verbinden. Op de volgende pagina’s vindt u de details daarvan.   

 

 

 

 

 

Wij hopen van harte dat u zich aansluit bij dit mooie sportevenement en gaan graag met u in gesprek 

over uw wensen. Wat u ook kiest, wij gaan met plezier aan de slag om van ons partnership een succes 

te maken! 

  

Gold sponsor 

€ 250,- 

 

Silver sponsor 

€ 100,- 

 

Eventsponsor 

€ 1.750,- 

 

Afstandsponsor 

€ 500,- 

 

 

 

F 

€ 2.250,- 

 



  
Deelnameformulier voor sponsoren Santa Run Vlaardingen 2022 
 
 

De Santa Run is een gezellige familieloop door het centrum van Vlaardingen die op vrijdag 

16 december 2022 georganiseerd wordt door EPICinderunning. Het goede doel van de 

Santa Run 2022 is Rotary Jeugdfonds.  

 

Doet u mee? Voor meer informatie bekijk onze website: www.santarunvlaardingen.nl  

 

 
Ja, ik doe mee en kies voor het volgende sponsorpakket: (prijzen exclusief btw):* 

 
O Pakket 1 € 1.750,=  Naamsvermelding op alle uitingen, start/finishboog 4 x 0,5 
    meter, website en divers promo uitingen (2x mogelijk) 
          
O Pakket 2  € 500,=   Naamsvermelding start/finishboog 1 x 0,5 meter en website 
         
O Pakket 3 € 250,=   Naamsvermelding website 
    
O Pakket 4  € 100,=   Donateur 
 
 
 
Naam : …………………………………………………………… 
  
Naam bedrijf : …………………………………………………………… 
 
Adres bedrijf : …………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats : ……………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer : ……………………………………………………………. 
 
E-Mailadres : ………………………@………………………………… 
 
Datum : ……………………….…………………………………… 
 
Handtekening : ……………………….…………………………………… 
 
 
 
* Van uw sponsoring gaat 75% naar het goede doel en 25% wordt gebruikt om het event mogelijk te maken. 
 
 
U ontvangt van EPICinderunning een factuur.  
Contactpersoon: Rob de Hair Rob@epicinderunning.nl  
 

 

http://www.santarunvlaardingen.nl/
mailto:Rob@epicinderunning.nl

