Beste
Na het grote succes van vorige jaren heeft u beslist al gehoord over de Levensloop, een
initiatief van de Stichting tegen Kanker, maar gedragen door de hele Lommelse
gemeenschap. Meer info over het evenement vindt u op het 2e deel van deze brief en op
http://www.levensloop.be/relays/lommel-2018.
Vorig jaar heeft onze club het beste van zichzelf gegeven, met een mooi sponsorbedrag als
resultaat. Ook deze keer rekenen we op jullie op zaterdag 15 en zondag 16 september!
Om deel te nemen moet je … :
1) … €10 bijdragen, dit is jouw sponsorbedrag voor Stichting tegen Kanker.
2) … gedurende (minstens) 1 uur aanwezig zijn op de atletiekpiste om te wandelen of
te lopen tussen zaterdag 16u en zondag 16u.
We koppelen elke basketploeg aan een vast tijdstip, zodat we zeker zijn dat de 24 uur
bemand (of –vrouw) zijn. Mocht je belet zijn op dit uur en toch graag deelnemen, dan kan
je natuurlijk aansluiten op een ander uur!
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Je bent ingeschreven als je het strookje op de volgende pagina samen met het geld afgeeft
in den dribbel vóór 13/09/2018.
Het strookje mag ook ingevuld worden door ouders, familieleden, vrienden,
sympathisanten … We verzorgen ook hun inschrijving indien het strookje wordt afgegeven
samen met €10.
Je kan ook gewoon een gift doen via ons deelnemend team op volgende website:
https://www.levensloop.be/teams/bbc-croonen-lommel-3. Elke gift van €40 of meer geeft
recht op een fiscaal attest en dus een belastingsvermindering van 45% van het gestorte
bedrag.
Dit moet je nog weten!

-

Indien je met verschillende teams wil deelnemen, dan betaal je slechts 1x het
sponsorbedrag.
De ploeg met (in verhouding) de meeste deelnemers wint gratis broodjes bij de
eerste thuismatch!

Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of gemeente
komt gedurende 24u samen om:


mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes te zetten en hen te
vieren;



mensen die aan kanker overleden zijn of er nog tegen vechten te eren;



als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.

Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours. Hiervoor laten ze zich
sponsoren. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste. Levensloop is geen
competitie! Het is wel een bijeenkomst van heel het verenigingsleven van een stad of gemeente.
De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte.
Levensloop is een lokaal evenement. Het plaatselijk organisatiecomité bestaat uitsluitend uit lokale
vrijwilligers. De Stichting tegen Kanker is de initiator van het project en ondersteunt het comité bij
de verwezenlijking van het evenement.

AFSPRAKEN VOOR WIE DEELNEEMT:
 Meld je 10 minuten vóór het uur dat je moet lopen aan bij onze tent.
 Voorzie jezelf op àlle weertypes!
 Ter plaatse is er eten, drinken, animatie en muziek voorzien.
 OPGELET! Op zaterdag en zondag zal het op de atletiekpiste en in de
omgeving van de speeltuin/Soeverein/sporthal … erg druk zijn. Wees
voorzichtig en sluit je fiets!
------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………………. ploeg: ……………………………………………………….
wil deelnemen aan de Levensloop op 15 en 16 september 2018 en sponsort €10.
van ……………u tot ……………u

