
€500,- €2.500,-€1.000,- €5.000,-

Sponsormogelijkheden

www.loopmetjedokter.nl

Zaterdag 24 september vindt voor de 14e keer ‘Loop met je dokter’ 
plaats. Dit jaar op een wel heel bijzondere locatie; in en rond 
kasteel Borgharen in de gemeente Maastricht. We verwachten dat 
we niet of nauwelijks meer rekening zullen hoeven te houden met 
het coronavirus. Dat biedt volop mogelijkheden om er een mooi 
evenement van te kunnen maken, met een gezamenlijke start en 
feestelijke afsluiting met een drankje en een dansje.

 Zaterdagmiddag 24 september 2022
 Kasteel Borgharen, gemeente Maastricht
 5 of 10 km

Loop met je dokter
Artsen van het Maastricht UMC+, Zuyderland en huisartsen uit de 
regio maken met hun patiënten, familie en vrienden een mooie 
wandeling van 5 of 10 kilometer. Mensen van alle leeftijden zetten 
zich samen in tegen hart- en vaatziekten in onze provincie. Via 
inschrijf- en sponsorgelden worden namelijk 4 belangrijke projecten 
ondersteund; onderzoek naar de vrouwelijke vorm van hartfalen in 
Limburg, onderzoek naar plotse hartstilstand, reanimatieonderwijs op 
Limburgse middelbare scholen en onderzoek naar boezemfibrilleren. 
Loop met je dokter wordt georganiseerd door Hart en vaat 
onderzoekfonds Limburg, onderdeel van Health Foundation Limburg 
(HFL); het fondsenwervende bureau van het Maastricht UMC+ en 
maakt zich sterk voor medisch wetenschappelijk onderzoek. HFL is 
een instelling van algemeen maatschappelijk nut (ANBI)

Sponsorbedragen zijn exclusief B.T.W.

14e  editie

14e  editie



www.loopmetjedokter.nl

  De titel ‘hoofdsponsor Loop met je Dokter 2022’ voor uw bedrijf  
  Logo vermelding op website Loop met je dokter, met doorlink  

naar uw website
 Logo in de ‘aftermovie’
 Speciaal hoofdsponsor-logo om te gebruiken in uw eigen uitingen   
 Artikel over uw bedrijf in nieuwsbrief Loop met je Dokter 
 Aandacht voor uw bedrijf op de Facebook-pagina Loop met je Dokter  
 Plaatsen roll-up banner of beach flag naar keuze
 Mogelijkheid tot aanleveren foldermateriaal voor in de goodie bags   
 Mogelijkheid tot aanleveren gadgets voor in de goodie bags 
 Gratis deelname bedrijfsteam (max. 10 personen) aan Loop met je Dokter 
  Lezing door een leading cardioloog uit Maastricht UMC+ voor uw eigen 

netwerk
 

  Logo vermelding op website Loop met je dokter, met doorlink  
naar uw website

 Artikel over uw bedrijf in nieuwsbrief Loop met je Dokter 
 Aandacht voor uw bedrijf op de Facebook-pagina Loop met je Dokter  
 Plaatsen roll-up banner of beach flag naar keuze
 Mogelijkheid tot aanleveren foldermateriaal voor in de goodie bags   
 Mogelijkheid tot aanleveren gadgets voor in de goodie bags   
 Gratis deelname bedrijfsteam (max. 10 personen) aan Loop met je Dokter 

 

 Logo vermelding op website Loop met je dokter 
 Aandacht voor uw bedrijf op de Facebook-pagina Loop met je Dokter  
 Plaatsen roll-up banner of beach flag naar keuze 
 Mogelijkheid tot aanleveren gadgets voor in de goodie bags 
 Gratis deelname bedrijfsteam (max. 5 personen) aan Loop met je Dokter 

 

 Logo vermelding op website Loop met je dokter 
 Mogelijkheid tot aanleveren gadgets voor in de goodie bags

Sponsorpakketten
Loop met je dokter 2022

Diamanten 
sponsorschap

€ 5.000,-

Zilveren 
sponsorschap

€ 1.000,-

Gouden 
sponsorschap

€ 2.500,-

Bronzen 
sponsorschap

€ 500,-

Sponsorbedragen zijn exclusief B.T.W.

Bijdrage
IBAN: NL54INGB0657181420 
Ten name van:
Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
o.v.v. Loop met je dokter 2022 
(op uw verzoek sturen we u  
graag een factuur)
Gaetano Martinolaan 85
6229 GS Maastricht

Wilt u maatwerk?
Ook dat is mogelijk. Wij gaan daar
graag met u over in gesprek.

Loop met je dokter contact
Maggie Kooman 06 - 46 42 25 33
info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl
www.loopmetjedokter.nl


