Rotary Santa Run Houten 2021
Lopen voor het goede doel
Net als vorig jaar gaan bij de Rotary Santa Run 500 Santa’s op pad om kerstpakketten te
bezorgen door heel Houten. Hieronder leest u meer over deze actie en hoe u hier als
sponsor aan kunt bijdragen.

De doelen
Dit zijn onze goede doelen voor 2021:
1. Bezorgen van 500 kerstpakketten bij mensen die het verdienen
Wie een pakket verdient, mogen Houtenaren zelf aangeven en ze gaan het pakket zo
mogelijk zelf bezorgen
2. Steunen van Houtense verenigingen en sportclubs
Clubs die helpen om kerstpakketten rond te brengen voor wie dat zelf niet kan,
ontvangen € 5,- per loper
3. Schaatsen voor Houtense scholieren financieel mogelijk maken
Het mogelijk maken dat 2.500 leerlingen van scholen/klassen uit Houten kunnen
gaan schaatsen bij Rond on Ice
4. Bijdragen aan EpilepsieNL uit Houten
Het leven van mensen met epilepsie dragelijker te maken
Rotary Santa Run is 100% non-profit. Indien er na het bekostigen van deze activiteiten nog
sponsorbudget over blijft, doneren we dat aan het in Houten gevestigde EpilepsieNL.

De actie
Deelnemers aan de Rotary Santa Run kunnen Houtenaren aandragen die ze willen verblijden
met een mooi kerstpakket. Omdat die dat volgens hen verdienen of omdat een extraatje in
de feestmaand heel welkom is. Het is de bedoeling dat deelnemers, verkleed als kerstman,
het kerstpakket zelf gaan bezorgen bij degene die ze voordragen.
Op zaterdag 18 december 2021 kunnen deelnemers tussen 11 en 14 uur het kerstpakket en
het Santa Claus pak ophalen op drie locaties verspreid over Houten. Op deze uitgifteplaatsen
zal een gezellige kerstsfeer heersen met warme dranken en gevulde koeken. Van hieruit
gaan ze het kerstpakket bezorgen bij degene die dit verdient. De kosten voor deelname zijn
laag: € 10 voor een kerstpakket en een Santa Claus pak . Deelnemers die zelf niet kunnen
lopen betalen € 5 extra. Dit bedrag komt ten goede aan lopers vanuit verenigingen of
sportclubs die het pakket gaan bezorgen.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door sponsoren die in natura of financieel dit festijn willen
steunen. Dankzij hun bijdragen zorgen ze er voor dat Houten op 18 december rood kleurt en
er veel blije gezichten te zien zullen zijn.

Het kerstpakket
Met bijdragen van sponsors, zowel financieel als in natura, stellen we een serieus
kerstpakket samen met kwalitatief mooie producten. We verzorgen een boekje in een
oplage van 1000 voor in het kerstpakket en voor de lopers. Hierin worden sponsoren met
logo’s vermeld. Dit boekje biedt ook ruimte voor het opnemen van een voucher, waarmee
de deelnemers en ontvanger korting of een product kunnen krijgen. Tenslotte biedt het
kerstpakket de mogelijkheid voor een logo op de buitenkant. Een en ander afhankelijk van
de omvang van het sponsorbedrag.

Het sponsoraanbod
Zonder sponsoren is de zesde editie van de Rotary Santa Run niet mogelijk. Dankzij hun
bijdragen kan dit festijn ook in 2021 plaatsvinden. Uiteraard zorgen wij voor optimale
zichtbaarheid van sponsoren die de Santa Run mogelijk maken. Hiertoe bieden wij
verschillende pakketten, die aansluiten bij het beschikbare sponsorbedrag.
Sponsorpakketten

Engel

Kerstbal

Slinger

Piek

€ 275,-

€ 750,-

€ 1.500,-

€ 3.000,-

Klein logo
1x
Naamsvermelding

Groot logo
2x
Logo klein

Logo en tekst
4x
Logo normaal

Homepage
4x
Logo groot

✅
1/2 pag

✅
1 pag

✅
2 pag spread

✅
Kaft

Bedrijfslogo op het kerstpakket

➖

➖

➖

✅

3 weken eigen banner/doek met logo op de schaatsbaan

➖

✅

✅

✅

Zichtbaarheid
Vermelding op website RSR2021
Vermelding op Facebook en Instagram
Advertentie in 't Groentje december
Bedrijfslogo op schermen/banner bij afhaalpunten
Vermelding in het sponsorboekje (opl. 1000)

Daarnaast kan er ook los gesponsord worden:
Extra banner met bedrijfsnaam/logo bij de schaatsbaan à € 500,Extra bladzijde in het voucherboekje à € 250,Een bedrag doneren aan Santa Run 2021 à € …..,-

De vraag
De Rotary Santa Run verbindt de Houtense gemeenschap, deelnemers en sponsoren, en
zorgt voor een mooi kerstgevoel. In oktober/november 2021 benaderen wij bedrijven met
de vraag welke bijdrage ze willen leveren om de Rotary Santa Run 2021 mogelijk te maken.

