
 
[Eigen SamenLoop-logo plaatsen] 

 
 
 
 
 
 
 
[naam bedrijf of organisatie]    SamenLoop voor Hoop [gemeente] 
t.a.v. [naam contactpersoon]   [adres] 
[adres]       T [telefoonnummer] 
       E [e-mailadres] 
       [website] 

 

Datum: [datum]  
Onderwerp: help mee in de strijd tegen kanker 

 

Beste [naam contactpersoon], 

KWF Kankerbestrijding heeft één doel: de dag dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker. En die dag die komt. Dankzij donaties van het publiek en het 
bedrijfsleven maken onderzoekers steeds meer vorderingen om kanker te verslaan.  

Maar we zijn er helaas nog niet. Dit jaar organiseren wij daarom een SamenLoop voor Hoop 
in [gemeente]: een 24-uurswandelestafette, die symbool staat voor de strijd tegen kanker. 
Tijdens het evenement staan we stil bij kanker én vieren we het leven. 

Onze SamenLoop wordt helemaal georganiseerd door vrijwilligers, zodat wij volledig 
afhankelijk zijn van sponsoring. U kunt als bedrijf op verschillende manieren een bijdrage 
leveren, bijvoorbeeld door menskracht te doneren (tijdens de SamenLoop is er van alles te 
doen), publiciteit te generen (hoe meer mensen over de SamenLoop horen, hoe beter!) of 
door een bedrag of goederen/diensten te doneren.  

 Wat is onze tegenprestatie? 

• Uw logo komt op de SamenLoop-website (met een doorlink naar uw eigen website) 
• U mag het SamenLoop-logo gebruiken in communicatie-uitingen of op een product 
• Uw logo is duidelijk zichtbaar op de SamenLoop 
• Uw logo komt in onze nieuwsbrief 
• U ontvangt een mooi certificaat, zodat duidelijk is dat u de SamenLoop steunt 

In 1949 overleefde slechts 25% van de kankerpatiënten de eerste vijf jaar. Inmiddels is dit 
percentage meer dan verdubbeld naar 61%. Met het ingezamelde geld helpt u mee om kanker 
verder terug te dringen. De opbrengst gaat rechtstreeks naar KWF Kankerbestrijding.  Ik 
neem binnenkort telefonisch contact met u op om te horen of u mogelijkheden ziet. 

Samen komen we steeds dichter bij de dag dat kanker geen dodelijke ziekte meer is. 

Met vriendelijke groet, 

 

[naam contactpersoon] 
SamenLoop voor Hoop [gemeente] 


