
 

 

Stichting Roparun  
 

 
Wat is de Roparun? 

Een estafetteloop over ruim 500 kilometer van 

Parijs of Hamburg naar Rotterdam 

Dit jaar vindt deze plaats van 8 tot 10 juni. 

 

Doel van de Roparun 

In teamverband zoveel mogelijk geld ophalen 

voor mensen met kanker. Dit geld wordt niet 

gebruikt voor onderzoek, maar gebruikt voor 

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak 

geen dagen meer kunnen worden toegevoegd 

aan het leven” 

Stichting Roparun financiert vele  

kleine en grotere projecten gefinancierd.  

Hospices, bijeenkomsten voor lotgenoten, 

workshops voor patiënten, pruiken, hoofdkoe-

lers, ontspanningsruimten oncologische centra 

etc.  

 

Team 144 

Result laboratorium 

Afshin, Anja, Arnoud, Bas, Brian, Carine,  

Carmen, Clementine, Demis, Dirk, Frido,  

Geoffrey, Jan, Jaap, Jürgen, Lisa, Marina, 

Mariska, Mark, Mike, Patricia, Petra, Tea,  

Warry en Wilma. 

 

 

 

Result en Roparun 
In 2019 doen wij, team Result Laboratorium 

mee aan de ROPARUN.  

 
Binnen ons laboratorium leeft al langer de wens 

om met een eigen team aan dit evenement deel 

te nemen. Ons team bestaat uit ervaren Ropa-

runners aangevuld met enthousiaste nieuwelin-

gen. We gaan samen als collega’s  deze sportie-

ve uitdaging aan. Ons team zal met 8 lopers in 

estafette van Parijs naar Rotterdam hardlopen. 

Deze sportieve uitdaging lukt niet zonder de 

ondersteuning van de overige ploeggenoten 

zoals fietsers, chauffeurs, kaartlezers en mas-

seurs. Het team wordt verdeeld in 2 ploegen, 

die beurtelings etappes van 50-70 km van de in 

totaal 530 kilometer zullen afleggen. 

 

 

 

Wilt u een bijdrage leveren? 

 

Op zaterdag 8 juni wordt het startschot gelost 

voor de 28e editie van de Roparun.  

 

Om de loop te realiseren en om zoveel mogelijk 

geld bijeen te brengen voor het goede doel 

zoeken wij sponsors. Sponsors in finaciële, 

maar ook in materiële zin. Dit is de reden dat 

wij u benaderen.  

 

Wij hopen dat deze brief u aan het denken zet 

en willen u van harte uitnodigen om team Result 

laboratorium te sponsoren. 

 

Eén van de manieren is om ons te sponsoren is 

onze kilometer actie. Onze lopers en fietsers 

leggen in estafette vorm de 530 km af. Ge-

sponsorde kilometers geven een extra boost. 

Voor EUR 10,- sponsort u 1 kilometer.  

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 

NL30 SNSB 0773144811 t.n.v. stichting Ropa-

run Result laboratorium onder vermelding van 

aantal km’s en eventueel de naam van het team-

lid (bijvoorbeeld: 5km Carmen de Fouw)



 

 

 

 

Team Result laboratorium is op vele manie-

ren actief om zoveel mogelijk geld op te 

halen voor de Roparun 2019. Een kleine 

greep uit onze activiteiten: lotenverkoop, 

organiseren van diverse workshops, banket-

stavenverkoop, flessenactie en organisatie 

van miniroparun op een basisschool. 

 

Sponsor worden? 

Er zijn diverse mogelijkheden om ons te 

sponsoren.  

In ruil voor uw sponsoring is naamsvermel-

ding op onze vlag, site en diverse mediakana-

len mogelijk.  

 

U kunt ook direct een bedrag over op  onze 

bankrekening o.v.v. “roparun 2019 + uw 

naam”  

  
 Meer informatie over sponsoring en 

 de diverse mogelijkheden? 

 Neem contact op met onze spon-

 sorcoördinator Afshin Yousefi 

 (A.Yousefi@asz.nl) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over ons team 

 

Op resultlaboratorium.nl/team-

 vindt u meer in-resultlaboratorium/

formatie over ons laboratorium en ons 

team. 

Of volg ons op Facebook 

 Roparunteam 144-Result Laboratorium

 

 

 

Vriendelijke groet namens het hele 

team, 

 

Marina Bogerd (teamcaptain) 

Result Laboratorium 

Albert Schweitzerplaats 25 

roparun@resultlaboratorium.nl 

Telefoonnummer 078-6523174 

Mobiel: 0614636669 

NL30 SNSB 0773144811 

t.n.v.: “Stichting Roparun Team Result 

Laboratorium” 
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