
 
 
 
 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar?  
Loop dan mee voor het goede doel tijdens de Kids Run op 
woensdagavond 29 mei! Je kunt met jouw deelname namelijk geld 
inzamelen voor het Jeugdsportfonds Alkmaar. Deze sponsorloop is 
onderdeel van de Alkmaar City Run by night.  

 
Loop mee en steun het Jeugdfonds sport Alkmaar 
Het Jeugdfonds sport Alkmaar zorgt ervoor dat kinderen die niet zoveel 
geld thuis hebben, ook kunnen sporten bij een vereniging. Op 
jeugdfondssportencultuur.nl vind je meer informatie. Help ons dus zoveel 
mogelijk geld op te halen zodat jouw leeftijdsgenootjes in Alkmaar ook 
mee kunnen doen op het gebied van sport.  
 
Verdien een leuke herinnering 
Haal met dit sponsorformulier geld op bij jouw opa en oma, ouders en andere bekenden. 
Als je meer dan € 20,- ophaalt, krijg je een leuke herinnering aan de Alkmaar City Run by 
night cadeau! 
 
Win een Space Scooter of bioscoopkaartjes! 
Bovendien maken alle kinderen die geld ophalen voor het Jeugdfonds 
sport Alkmaar kans op mooie prijzen. Onder alle kinderen die zich laten 
sponsoren voor het Jeugdfonds sport Alkmaar worden twee Space 
Scooters verloot. De verloting en de uitreiking van de cheque voor het 
Jeugdfonds sport Alkmaar vindt om 20.15 uur plaats op het podium op het Canadaplein. 
 
Sponsorgeld 
Het sponsorformulier en het opgehaalde geld kan op 29 mei, de dag van de Alkmaar City 
Run by night, tussen 18.00 en 19.00 uur ingeleverd worden bij de stand van het 
Jeugdsportfonds op het Canadaplein. 
 
Organisatie 
Le Champion  
www.lechampion.nl 
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School _________________________________ Vestigingsplaats _____________________ 
 
Naam deelnemer ____________________________________________________________ 
 
Adres _____________________________________ Postcode ________________________ 
 

Plaats _____________________________________________________________________ 
 

o Verklaard van onderstaande sponsors de genoemde bijdragen te hebben 
ontvangen 

 

NAAM Bedrag Naam Bedrag 

    

1.  20.  

2.  21.  
3.  22.  

4.  23.  
5.  24.  

6.  25.  

7.  26.  
8.  27.  

9.  28.  
10.  29.  

11.  30.  
12.  31.  

13.  32.  

14.  33.  
15.  34.  

16.  35.  
17.  36.  

18.  37.  

19.  38.   
SUBTOTAAL  TOTAALBEDRAG  

 
Als je meer dan €20,- ophaalt, krijg je een leuke herinnering  

aan de Alkmaar City Run by night cadeau!  
 

 


