
Spelregels Sponsorloop 
 

 Waarom?  

Deze sponsorloop is georganiseerd om geld in te zamelen voor bomenaanplant in Israël. De kosten 

voor één boom zijn €18,--. 

 

 Wat gaan we doen?  

Op verschillende dagen in de maanden maart, april en mei 2017 worden er in het hele land 

sponsorwandeltochten georganiseerd (circa 10 kilometer). Wandelaars laten zich sponsoren door 

familie, vrienden, buren, broers, zussen, opa’s, oma’s, collega’s en bijvoorbeeld leerkrachten.  

 

 Hoe doen we het? 

Voor heel Nederland zoeken wij contactpersonen die een route van ongeveer 10 kilometer inplannen 

op een datum tussen 1 maart en 31 mei 2017. Geef je op voor een wandeling die jou het leukst lijkt: 

je mag als Fries ook inschrijven voor een wandeling in Drenthe! Op je sponsorlijst houdt je bij voor 

hoeveel geld je wandelt.  

 

 Wie kan meedoen?  

Iedereen kan meedoen, van klein tot groot. De snelheid passen we aan, aan de langzaamste 

deelnemer. Hierdoor is er ook de mogelijkheid om elkaar tijdens de wandeling te ontmoeten. We 

hechten grote waarde aan het sociale contact tijdens de wandelingen. 

 

 Registratie sponsors 

Zoek zoveel mogelijk sponsors die in jou geloven. Alle sponsorbijdragen, contant of door middel van 

overmaking registreer je op het sponsorformulier. Heb je meer sponsors dan op het formulier 

passen? Download dan een extra formulier via www.sponsoractie.org.  

 

 Sponsorgeld  

Als je sponsorgeld hebt opgehaald en je lijst met sponsors compleet hebt kun je beiden na de 

wandeling geven aan de contactpersoon. Het geld mag je overmaken naar: www.sponsoractie.org. 

Stg Hands to Help 

IBAN:  NL16INGB0002864530 

O.V.V. Sponsoractie Bomen voor Israel + je naam 

 

 Inzamelpunt sponsorlijsten en geld 

Alle sponsorlijsten moeten naar het contactadres van de stichting zendingsreizen.nl worden 

opgestuurd. Het opgehaalde bedrag kan via bankovermaking worden overgemaakt. Vermeld bij de 

overmaking: ‘Giften voor bomen Israël via sponsor + je naam en plaats van de wandeling’. 

 

 Nog meer vragen?  

Ga naar http://sponsoractie.org/lopen-voor-bomen-in-israel/ of neem contact op met Rafaël 

Hageman> dat kan via het antwoordformulier op de site. 
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