Op zaterdag 14 oktober willen we
een nieuw Guinness Book of Record
neerzetten door de langst levende
vlecht te maken in Alkmaar
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De Langste Vlecht

Onderzoek naar kanker kost veel geld. Om die reden organiseren we onder
de noemer ‘De Langste Vlecht’ een fondsenwervende campagne. Met deze
campagne zamelen wij geld in om het onderzoek naar persoonlijke behandeling te steunen en zo de gevolgen van de behandeling, zoals misselijkheid, uitval van functies en haarverlies te minimaliseren.
Op zaterdag 14 oktober willen we een nieuw Guinness Book of Record neerzetten door de langst levende vlecht te maken in het centrum van Alkmaar.
Komt u ook in actie voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker? Alle donaties, groot of klein, financieel of in natura, zijn van harte welkom. U kunt kiezen
uit verschillende sponsorpakketten.

1 Sponsoring financieel
U kunt ons helpen door:
•	de inzet van de deelnemers te verdubbelen. De deelnemers laten zich
sponsoren, voor minimaal € 75,00 door vrienden en bekenden
•	een financiële bijdrage te geven voor het organiseren van de langst levende
vlecht op 14 oktober

Doneren kan via onze website:
www.langstevlecht.nl

2 Sponsoring in natura
Er is van alles nodig om de langst levende vlecht te kunnen realiseren op zaterdag 14 oktober. Kunt u ons helpen met 1 van de items uit de volgende lijst?
Stuur dan een mail naar meedoen@langstevlecht.nl
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Wat hebben we nodig
•	helpende hand bij het vestigen van een nieuw Guinness Book of Record
•	producten voor in de goodiebag voor deelnemers
(150 stuks > in de leeftijdscategorie 20 jaar)
•	busvervoer voor deelnemers uit de provincie
•	fotoshoot voor deelnemers
•	visagiste(s) en kapper(s) voor gratis adviezen aan de deelnemers
•	prijzen voor deelnemers
•	aankleding locatie > obers | stoelen | tafels | glazen
•	gasten- en crew catering > hapjes | drankjes | lunch | suikerspin
•	bedrijfshulpverlening (BHV)
•	drukkosten informatiemateriaal deelnemers
•	andere suggesties voor de organisatie?

Wat krijgt u er voor terug?
•	exposure / naamsbekendheid in de communicatie rondom De Langste Vlecht
> op onze actiesite en Facebookpagina
•	exposure / naamsbekendheid op locatie
•	dankzij uw steun worden nog meer kankerpatiënten persoonlijk geholpen
•	een goed gevoel!
Hartelijk dank voor uw hulp!
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