Bezoek/postadres:
Rembrandtlaan 4
3723 BJ Bilthoven
atletiek@kndsb.nl

De SponsOORloop heeft wederom Dordrecht opnieuw aangewezen als plaats van handeling voor
sponsorloop. KNDSB afdeling Atletiek werkt samen met hun en kiest Dordrecht ook een plaats voor
het NK Hardlopen. Voor Nederlands Kampioenschap kunnen de hardlopers met KNDSB-lidmaatschap
inschrijven op onderdeel 10 kilometer.
KNDSB afdeling Atletiek nodigt de hardlopers van harte uit om deel te nemen aan het NK 10
kilometer. Ook de leden van de KNDSB van andere sporttakken zijn ook van harte welkom.

Parcours:
10 kilometer

http://www.drechtstedenloop.nl/index.php/3-5-en-10-km-prestatielopen

Deelnameprijs is: € 10,- p.p. (lunch, 2 consumptiebonnen, herinnering)
Aanmelden vóór 7 Oktober 2016 – 23:59 uur, mailen naar atletiek@kndsb.nl en/of
hoogerwerf.atletiek@gmail.com.

JA, IK DOE MEE
Voor- / Achternaam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Mobielnummer:
Lid KNDSB - bij welke club:

Bij aanmelding graag € 10,- overmaken op rekeningnummer: NL53INGB0009374892 t.n.v.
J.C. Jansen te Best onder vermelding van NK 10KM 2016 en uw naam. Inschrijvingsbedrag
dient vóór 10 oktober op rekening geschreven staan. Anders vervalt de inschrijving.
Wil je graag meedoen aan doneren voor de SponsOORloop, dan kun je dat op eigen houtje
doen via website: http://www.geef.nl/actie/sponsoorloop-2016. De opbrengst van
SponsOORloop komt dit keer ten goede aan het TeamNL voor Deaflympics 2017.
De SponsOORloop heeft een ruimte gereserveerd bij Grand Café Dordts Genoegen. Deze
caferestaurant staat op loopafstand van de start. Adres is: Voorstraat 256 te Dordrecht. Zie
ook website: www.dordtsgenoegen.nl. Men kan vanaf 12:00 uur daar terecht.
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Hét hardloopevenement voor doven, slechthorenden
en professionals uit de hoorsector
KNDSB afdeling Atletiek doet graag hierbij een oproep aan alle leden van de KNDSB om mee
te doen om 5e SponsOORloop nog succesvoller te maken. Dit kunnen jullie doen door mee
te lopen met de SponsOORloop of de lopers te sponsoren die meedoen. U kunt ook ervoor
kiezen te doneren.

Mede mogelijk gemaakt door:

Met vriendelijke hardloopgroeten,
KNDSB afdeling Atletiek
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