Hoofdsponsor 2022

Burgum, juli 2022
Het Wetter- en Willepark in Burgum is een prachtige locatie om te wandelen, spelen, sporten
en bewegen. Sinds een aantal jaren beschikken we in Burgum bijvoorbeeld over een
prachtige multifunctionele ijs- en skeelerbaan, een watertappunt en een nieuw onderkomen
voor de ijsclub dat natuurlijk ook buiten het ijsseizoen gebruikt kan worden. De komende
jaren zullen mogelijk nog veel meer voorzieningen gerealiseerd worden maar… al die
geweldige voorzieningen moeten natuurlijk ook gebruikt worden!
Na een gedwongen COVID-pauze van twee jaar organiseren wij dit jaar daarom op zondag
9 oktober de tweede editie van de

Wetter- en Willerun
Een prestatieloop door en rond ons prachtige park over 5 en ca. 10,5 kilometer (een kwart
Marathon) waarbij de opbrengsten ten goede komen aan een lokaal goed doel dat aansluit
bij onze algemene doelstelling: de samenleving ondersteunen én gezond in beweging
krijgen. Daarnaast zal een speciale ‘elf steden’ sponsorloop voor de jeugd van de drie
basisscholen in Burgum (groepen 7 en 8) worden georganiseerd. Ook voor de jeugd geldt
immers: hoe meer je in beweging komt, hoe beter!
Doel 2022: Voedselbank Tytsjerksteradiel
Er is, ook in onze eigen omgeving, armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten.
Ook in Tytsjerksteradiel. De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere
voedselbanken in Nederland, deze armoede bestrijden. Hierbij is één van de uitgangspunten
dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan
door het uitreiken van voedsel op plaatsen waar het hard nodig is. Veel voedsel wordt
gedoneerd, maar de voedselbank is afhankelijk van het wisselende aanbod. Het is dan ook
niet altijd mogelijk goed uitgebalanceerde voedselpakketten samen te stellen. De
opbrengsten van de Wetter- en Willerun 2022 zullen daarom worden gebruikt om, waar
nodig, de voedselpakketten aan te vullen.
Komt u ook in beweging?
Wij komen, samen met Voedselbank Tytsjerksteradiel, onze hoofdsponsor Plus Wolters en
AA Fysio in beweging. Mogen wij erop rekenen dat u ook in beweging komt? Dat kan! Wij
hebben de volgende mogelijkheden voor u om het verschil mede te maken:
Logosponsor
Een logosponsor doneert (minimaal) € 250. In ruil daarvoor komt het logo van de sponsor in
een paginagrote advertentie in weekblad Actief (in kleur; oplage 60.000 stuks!) op woensdag
5 oktober 2022 en de website van de Wetter- en Willerun (inclusief link naar eigen pagina).

Naamsponsors
Een naamsponsor doneert (minimaal) € 100. In ruil daarvoor komt de naam van de sponsor
in een paginagrote advertentie in Actief (in kleur; oplage 60.000 stuks!) op woensdag 5
oktober 2022 en de website van de Wetter- en Willerun (inclusief link naar eigen pagina).
Enthousiast geraakt?
Wij kunnen ons voorstellen dat u, net als wij, enthousiast bent geraakt over het in beweging
brengen van mensen voor het (lokale) goede doel en natuurlijk wilt u uw steentje bijdragen!
Geef via sponsoring@wetterenwillerun.nl aan ons door of u als logo- of naamsponsor aan de
Wetter en Wille Run verbonden wilt zijn. Vermeldt daarbij uw web adres en stuur uw
bedrijfslogo (JPG), als u logo sponsor wilt worden, voor de zekerheid ook even mee.
Wij sturen u vervolgens een factuur en plaatsen uw naam c.q. logo alvast zo spoedig
mogelijk op onze website. Daarnaast melden wij via Facebook en Instagram dat ook u
sponsor bent geworden van de Wetter- en Willerun!
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de Wetter- en Willerun, dan kunt u natuurlijk altijd via de
mail, info@wetterenwillerun.nl, of telefonisch (06-15073686) contact met ons opnemen.
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