De laatste loodjes...
De Veluweloopcommissie is nog volop in de running om zaterdag 13 september
vlotjes te laten verlopen. Het maken van het programmaboekje, laten bedrukken van
T-shirts, het informeren van de ploegleiders,... De zogenaamde laatste - welbekende loodjes. Het enige wat we niet kunnen regelen is het weer. We hopen natuurlijk dat
de natuurlijkste estafetteloop van Nederland op zaterdag de 13e niet in het water
valt. Maar met zoveel regen de afgelopen weken moet dat toch gaan lukken, zou je
zeggen.

Augustus 2014

Met sportieve groet!
Stand van de teller
Het doel van de commissie is dit jaar negentig tot honderd hardloopteams op de been te krijgen. De teller staat nu
op 64 inschrijvingen. Dit moeten er natuurlijk meer worden. Dit kan niet zonder jullie hulp! Schrijf je team in en stuur
deze mailing door en vraag je medestudenten, collega's, vrienden, oud-studiegenoten, etc. om ook met een team
mee te lopen op zaterdag 13 september. Gezelligheid en sportiviteit voeren op deze dag de boventoon met één van
de prachtigste natuurgebieden van Nederland als decor: Het Nationaal Park Veluwe Zoom. Ook een mooi moment
om met je hardloopvrienden de zomer door te nemen! Inschrijven kan tot 29 augustus via het inschrijfformulier op
www.veluweloop.nl.

Team / loper gezocht

Lustrumjaar 2015

Ben je als team op het laatste moment nog op
zoek naar een loper of zoek je als loper nog een
team, plaats dan een oproep op onze
facebookpagina: Mr. Swine zoekt snelle loper:
Mr. Swine zoekt snelle loper

Volgend jaar wordt het voor de Veluweloop een bijzonder
jaar. 2015 wordt een lustrumjaar met als hoogtepunt op
zaterdag 12 september de 35e Veluweloop. Over hoe en wat
dit gaat worden, buigen we ons het komend jaar. Maar een
ding is zeker. Om in 2015 weer net als dit jaar van de
Veluweloop een geslaagd en feestelijk evenement te maken,
kunnen we niet zonder de hulp van vele vrijwilligers en
sponsoren

Bundeling van krachten
Natuurlijk kan de commissie niet zonder de hulp van andere organisaties.
Organisaties die een band hebben met de Veluweloop en die bereid zijn met
ons mee te denken en de krachten te bundelen. Dit alles met als doel om het
aantal deelnemende teams te vergroten. In deze nieuwsbrief aandacht voor de
derde in de rij: Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos.Deze stichting
gevestigd op Sportcentre De Bongerd treedt op als vertegenwoordiger en
belangenbehartiger van alle sportende studenten in Wageningen. Thymos verdeelt onder andere subsidies onder de
studentensportverenigingen en zorgt er bijvoorbeeld voor dat er voldoende klein materiaal is voor de sportende
studenten. Daarnaast organiseert zij regelmatig grote en kleine sportevenementen.De Veluweloopcommissie maakt
dankbaar gebruik van het enorme netwerk dat - én de verschillende communicatiemogelijkheden die - Thymos heeft
met de sportende Wageningse studenten. De Veluweloop is een ideale sportieve activiteit om de onderlinge
krachten te meten van de deelnemende, hardlopende studententeams.

Stichting Opkikker
Dit jaar steunt de Veluweloop Stichting Opkikker. Deze stichting
organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig en soms
ernstig zieke kind. Een Opkikkerdag is een mooie dag vol vermaak,
gezelligheid en plezier. Eentje die nèt iets langer duurt dan al die
vervelende dagen! Lopers en medewerkers van de Veluweloop kunnen hun financiële steentje bijdragen. Dit kan
door de borg van de hesjes en van de fietsen of de kilometervergoeding beschikbaar te stellen voor de stichting.

Afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt door:

Als u wilt dat we uw naam op onze verzendlijst zetten, klikt u hier.
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Uw bedrijf hier? We
zijn altijd op zoek naar
interessante
samenwerkingen die
ook anders dan
financieel kunnen zijn
onderlegt. Neem even
contact op met het
bestuur!

