
Beste deelnemers aan de Pink Moon Run & Walk,

Geweldig dat jullie je hebben ingeschreven voor de Pink Moon Run & Walk om geld in te zamelen voor 
borstkankeronderzoek. Deze week ontvangen jullie ook nog wat posters en flyers van ons, jullie zouden ons heel erg 
helpen door deze in je omgeving te verspreiden zodat nog meer mensen afweten van dit super leuke event! 

In onderstaande mail vind je meer informatie over het Pink Moon evenement en aan aantal tips om aan het 
benodigde sponsorgeld te komen of om nog meer in te zamelen.

Minimale inleg:
Deelnemers die borstkanker hebben of hebben gehad = 20 euro
Individueel (13 jaar en ouder)= 28 euro
Families (2 volwassenen & kind(eren)) = 56 euro
Een ouder + kind onder 13 jaar = 28 euro + 1 euro per jaar van het kind

Dit zijn de minimale bedragen, hoe meer sponsorgeld je ophaalt des te beter natuurlijk. 
Stort al je sponsorgeld vóór 26 juni via je eigen sponsorpagina op onze website of via de doneren button op onze 
website. Je mag het bedrag ook overschrijven op de rekening van Stichting A Sister's Hope, ING-Amsterdam 
IBAN NL45INGB0002947137. Vermeld wel duidelijk: Pink Moon 2015 en je naam en deelnemersnummer.
Ding mee naar de titel van Top fundraiser(s) Pink Moon 2015 en ontvang een super leuk cadeau! 
Heb je na 26 juni nog sponsorgeld ontvangen dan kan je dat uiteraard meenemen en 27 juni afgeven bij de 
inschrijfbalie.

Tips voor inzamelen van Sponsorgeld 28 euro voor individuele en 56 euro voor familie deelname.
1. Vraag aan 5 of 10 familie leden, buren en/of vrienden om je/jullie te sponsoren voor 5 euro. Vertel ze dat jij 

(en je gezin) namens hun mee doen aan de Pink Moon Run & Walk, het familie evenement om geld in te 
zamelen voor borstkankeronderzoek.

2. Doe de voorjaarsschoonmaak, ruim de zolder en garage op en zet alle spullen die je niet meer gebruikt 
apart, vraag familie, vrienden en buren om hetzelfde te doen en ga de spullen verkopen. Laat de kopers 
weten dat de opbrengst naar borstkankeronderzoek in Nederland gaat en dat je mee doet aan A Sister’s 
Hope Pink Moon Run & Walk. 

3. Vraag de plaatselijke middenstand of bedrijven om een donatie, vraag het gehele bedrag en stel 
eventueel voor dat je in een t-shirt van het betreffende bedrijf wilt deelnemen!
Stichting A Sister’s Hope staat op de ANBI lijst, zodat bedrijven giften kunnen aftrekken van de belasting. 

Pink Moon T-shirt 2015
Voor het Pink Moon evenement hebben we een exclusief limited editie T-shirt laten maken. Deze kan je ophalen bij 
de inschrijfbalie waar je ook je startnummer ophaalt. De inschrijfbalie is open vanaf 17.30 uur. 

De warming-up vindt altijd 15 minuten voor aanvang van de start plaats op de binnenplaats van het kasteel!

  Starttijden: 
  18KM Walk:  18.00 uur  13KM Run: 20.15 uur
  13KM Walk:  19.00 uur    8KM Run: 20.45 uur
     8KM Walk:  20.00 uur

Note: 18KM Run komt te vervallen!

Hele veel succes met het inzamelen van het sponsorgeld, mocht je nog vragen hebben mag je ons altijd mailen. 

Tot 27 juni in Muiden!

TEAM A Sister’s Hope


