
Sponsorformulier 
Zaterdag 15 april 2023 gaan we nog één keer knallen met de Kidz for Kidz Survival 2023! 
Het doel van de survival is met kinderen geld in te zamelen voor kinderen die het gevecht 
aangaan tegen kanker. 

Supergoed dat jij durft te strijden tegen de elementen van de natuur: kou, water, wind en 
modder! Op een natuurlijk terrein, wordt een parcours afgelegd met natuurlijke en 
opgebouwde hindernissen, waarbij o.a. kracht, uithoudingsvermogen, techniek, souplesse 
en doorzettingsvermogen van groot belang zijn. 

Het zou fantastisch zijn als het jou lukt extra geld op te halen met dit 
sponsorformulier (niet verplicht). 

Haal jij minstens € 30,- op? Dan krijg je bij inlevering op de dag van de Survival  
€ 5,- retour op je inschrijving. 

Misschien willen je ouders, opa & oma, ooms & tantes of je buren jou wel sponsoren als je 
meedoet aan de Survival! 

Natuurlijk zijn zij welkom om je aan te komen moedigen tijdens de survival op het terrein 
van de Westlandse wielervereniging ‘Westland wil vooruit’ in Honselersdijk. 

Heb jij op je sponsorformulier(en) minstens € 50,- dan ontvang je tevens een lot. En ook 
voor elke volgende € 25,-. 

Heb je meer dan € 100,- opgehaald? Dan ontvang je tevens een superlot. 
Voor degenen die het meeste sponsorgeld ophalen, hebben we een 1e, 2e en 3e prijs. 

Op 15 april 2023 is de trekking van de loterij. 

Help jij mee geld op te halen voor kinderen met kanker? 

Lever je formulier(en) in bij de inschrijving met het opgehaalde geld en ontvang je lot(en). 

Met vriendelijke groet,  

Kidz for Kidz survivalteam 

  

 Onze partner:  

Stichting Kidz for Kidz, info@kidzforkidz.nl, www.kidzforkidz.nl 
06 - 45 79 80 19, KvK: 58549498 
IBAN NL13 RABO 0103 1632 98 t.n.v. Stichting Kidz for Kidz

Uw logo hier?
info@kidzforkidz.nl



 

Startnummer: 

Naam survivallaar:   _____________________________________

Telefoonnummer:    _____________________________________

E-mailadres:    _____________________________________

Sponsorformulier 

Partner:  

Naam Adres Bedrag Betaald
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