Stelvio Cycle Team van Century Aluminum Vlissingen B.V.
Begin 2015 ontstond de gedachte bij ons om deel te
nemen aan de Stelvio Challenge 2015. Dit betreft een
sportief evenement waarbij er een traject van 23
kilometer op de Stelvio op 26 juni aanstaande met de fiets
wordt beklommen.
De 2758 meter hoge Passo del Stelvio is een berg in het
Italiaanse Bormio en kent een gemiddeld
stijgingspercentage van 7,1%. Wij doen dit als team
bestaande uit 5 personen onder de naam “Stelvio Cycle
Team” en onze verrichtingen zijn te volgen via onze
speciaal opgezette facebookpagina -> Stelvio Cycle Team.
Echter, aan deze sportieve uitdaging zit ook een serieuze kant en dat houdt in dat de
organisatie van de Stelvio Challenge geld inzamelt voor een drietal goede doelen, te weten
Clini Clowns, Stichting Pim en Stichting Jayden. Het team heeft dan ook als doelstelling om
minimaal € 3.000,- in te zamelen voor deze charitatieve instellingen. Century Aluminum
Vlissingen B.V. sponsort dit team natuurlijk ook!
Het sponsoren van ons team zal dan ook zeer worden gewaardeerd en iedere euro is dan
ook zeer welkom. Het geld wat wij op deze manier inzamelen komt in zijn geheel ten gunste
van deze goede doelen. Via de website van de Stelvio Challenge 2015 kan je het Stelvio Cycle
Team helpen het streefbedrag binnen te halen door op een link van één van de deelnemers
van het Stelvio Cycle Team te klikken:
Corne van Belzen Gerben Franse Gerard van Oeveren Ramon van de Gruiter Richard Hazen
Klik vervolgens op de groene balk "sponsor mij". Je wordt gevraagd een aantal gegevens in
te vullen en je hebt dan de mogelijkheid direct je bijdrage te storten via iDeal. Na sponsoring
wordt de sponsorstand door de organisatie bijgewerkt per deelnemer, maar ook voor het
gehele team. Het team zal regelmatig een update van deze stand publiceren op onze
facebook pagina.
Het is ook mogelijk om je sponsorbedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL 14 RABO 0146472616 t.n.v. Pim Foundation o.v.v. de naam van de deelnemer + team, die
je wenst te sponsoren. De sponsorstand wordt dan zo spoedig mogelijk handmatig
bijgewerkt.
Bedrijven en particulieren kunnen een factuur opvragen en hiervoor kan men contact
opnemen met Gerben gerbenfranse@gmail.com.
Bedrijven die hun logo op onze wielershirt/-broek willen terugzien of aan andere promotie
activiteiten denken, kunnen eveneens contact opnemen met Gerben
(gerbenfranse@gmail.com) voor een nadere invulling van het sponsor-pakket.
Sportieve groet,
Stelvio Cycle Team

