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AANMELDING ROPARUN 2017
ONZE JUBILEUMEDITIE !
Beste Roparunners, sporters en belangstellenden,
Vanuit onze organisatie (Stichting Island Runners) wordt dit de 25e keer dat er mee wordt
gedaan. De Roparun van 2017 vindt plaats in het Pinksterweekend met de start op zaterdag
3 juni en de finish op maandag 5 juni. Voor onze jubileumeditie hebben we beide teams al
ingeschreven, ook dit jaar weer vanuit Parijs.
Eén team is inmiddels definitief ingeschreven en afhankelijk van het aantal deelnemers wordt
ook het tweede team definitief ingeschreven en betaald zodat deelname en behoud van onze
beide teamnummers 158 en 159 zeker zal zijn. De deadline voor definitieve inschrijving van
het tweede team hebben wij op 14 oktober 2016 gesteld zodat er ruim een maand de tijd is
om de teams compleet te krijgen. We verwachten van alle deelnemers dat zij actief familie,
vrienden, collega’s en kennissen benaderen om de openstaande vacatures in te vullen.
Klaas Grootenboer en Paul van Kempen hebben besloten om uit het organisatieteam te
stappen. Paul blijft nog wel de organisatie rondom de estafette marathon doen en Peter
Schouten neemt voorlopig een gedeelte van de taken van Klaas over.
In de voorbereidende maanden moet er van alles geregeld worden: vervoer naar Parijs,
fietsen voor de begeleiding, inzamelingsacties, collectes, sponsorcontacten, oefen Roparun,
etc. etc. Elk jaar is het weer knokken om dit allemaal voor elkaar te krijgen en daarom vragen
wij dringend nieuwe leden voor ons organisatieclubje zodat de taken wat beter verdeeld
kunnen worden.

Ga je mee met onze 25e Roparun? Meld je dan zo snel mogelijk aan via onderstaande link:
https://goo.gl/forms/YWHwT1KBfE6Rpamo1
De uiterste inschrijfdatum is 14 oktober 2016! Op basis van het aantal inschrijvingen op die
datum nemen wij dan de beslissing om met één of twee teams te starten.
Om de Roparun 2017 tot een succes te maken verwachten we van alle teamleden een
aantal zaken in het kader van de fondsenwerving, activiteiten en het toewerken naar de
Roparun, namelijk:
1) Een deelnemersbijdrage van € 120,00. Voor studenten geldt een deelnemersbijdrage van
€ 60,00. Hiermee zijn ook de kosten gedekt voor de nachtelijke oefen Roparun en een deel
van de kaarten voor het slotfeest. We willen er vanwege de 25e keer dat we deelnemen een
mooi feest van maken.
2) Het is verplicht 2 lotenboekjes (20 loten x € 2,50 per boekje) af te nemen. Meer mag
uiteraard en graag zelfs! De boekjes betaal je vooraf.(Ook wij moeten vooraf aan de Roparun
betalen)
3) Het is verplicht te helpen bij onze jaarlijkse collecteweek, en wel één avond naar keuze
en op zaterdagmorgen. Ook hier, meer mag! De collecteweek 2017 is van 18 t/m 22 april.
4) Aanwezig zijn bij onze teambijeenkomsten. De 1e teambijeenkomst hebben we al
gepland op 11 november 2016. Deze vindt plaats in de kantine van AV Flakkee, het tijdstip
volgt nog.
5) Meedoen met de oefen Roparun in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 maart 2017.
6) De organisatie kan (in een situatie waar twijfels zijn) je verplichten om mee te doen aan
een test. Voor nieuwe lopers in maart / april een halve marathon kunnen lopen, voor nieuwe
fietsers een tocht Grevelingen / Noord-Brabant.
De betalingsverplichting voor deelname is het optelsommetje van de deelnemersbijdrage en
de lotenboekjes. Dus totaal € 220,- over te maken op bankrekening NL67 RABO 0314 1090
99 t.n.v. Stichting Island Runners te Melissant. Let op! Inschrijving vindt plaats op
volgorde van ontvangst van de betalingsverplichting. Je bent pas definitief
ingeschreven wanneer én de betaling én het inschrijfformulier binnen zijn. Daarna
volgt vermelding op de website. Mocht je, om welke reden dan ook, toch niet mee
kunnen dan wordt op verzoek je deelnemersbijdrage teruggestort.

De Roparun staat vooral in het teken van het goede doel, namelijk de palliatieve zorg voor
kankerpatiënten. Wij willen dan ook met elkaar weer een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar
zien te krijgen. Daarnaast is de Roparun uiteraard een sportief evenement waaraan je veel
plezier kan beleven en nog tijden met een goed gevoel op terug kan kijken!
Zoals eerder al vermeld vergt het organiseren van de acties om geld in te zamelen, maar
uiteraard ook het organiseren van de Roparun zelf, aanzienlijk wat tijd en inspanning. Hierbij
kunnen we elke hulp goed gebruiken. Dus ben je beschikbaar voor de organisatie, om te
helpen met de acties, of heb je ideeën voor nieuwe acties, laat het dan weten via
info@roparunflakkee.nl
In dit kader doen wij alvast de volgende oproepen:
1. Kennen jullie iemand die een personenbusje heeft? Willen jullie dan vragen of wij dat
mogen gebruiken tijdens de Roparun en tijdens de Oefen Roparun.
2. Rabo Clubkas : Mochten er onder jullie mensen zijn die lid zijn van de Rabobank dan
hebben jullie enige tijd geleden een brief gekregen met een code waarmee stemmen
kunnen worden uitgebracht op verenigingen. Ook de St. Island Runners staat hierbij.
Breng alstublieft een stem op ons uit! Vraag ook familie en kennissen. Iedere stem
levert geld op!
Tot slot alvast de belangrijke data voor je agenda
-

11 november 2016
3 december 2016
17/18 maart 2017
26 maart 2017
18 t/m 22 april 2017
3 t/m 5 juni 2017
10 juni 2017
23 juni 2017

1e teambijeenkomst; kantine AV Flakkee
1e Roparun bijeenkomst Luxor Rotterdam
Oefen Roparun
Estafette marathon
Collecteweek
Roparun
BBQ
Slotavond Alcazar

De organisatie van de Roparunteams TIELEMAN KEUKENS – N.MIJNDERS runners
Annedien, Arie, Carla, Marcella, Onno, Peter, Wilma en met de zeer gewaardeerde hulp van
velen.

