
 

SKM / De Vierdaagse Sponsorloop 2022 / RvG / 16 mei 2022 pagina 1 van 3 

Loop je ook mee met de 104e Vierdaagse 2022? 

Sponsor dan ook het team van Stadsklooster Mariken via 
‘De Vierdaagse Sponsorloop’! Als je zelf niet meeloopt en 
je iemand kent die lid wil worden van ons team: geef deze 

informatie dan door. Deelname is gratis! 
 

Meld jezelf aan als teamlid op deze pagina: 

https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/goed-doel/ik-kies-een-ander-goed-
doel/participate/how-to-participate 

 

 
 

Selecteer op deze pagina het team ‘Stadsklooster Mariken’ 
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/goed-doel/ik-kies-een-ander-goed-

doel/participate/team-member 
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https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/goed-doel/ik-kies-een-ander-goed-doel/participate/how-to-participate
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/goed-doel/ik-kies-een-ander-goed-doel/participate/team-member
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Vul op deze pagina je persoonlijke gegevens in. Kijk voor suggesties in het toegestuurde 
bestand: De Vierdaagse Sponsorloop 2022 SKM - actiepagina Ruud van Gisteren 

 

 
 

Vul op de volgende pagina het bedrag in dat je wil ophalen (bijvoorbeeld € 1.000) en 

geef je pagina een titel: ‘Ik wandel voor Stadsklooster Mariken’. 
Vul je persoonlijke tekst in bij jouw motivatie en voeg eventueel foto’s toe die je linken 

aan de Vierdaagse. Kijk voor suggesties in het toegestuurde bestand: De Vierdaagse 

Sponsorloop 2022 SKM - actiepagina Ruud van Gisteren 
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Vul hier de Extra vragen in die nog beantwoord moeten worden voordat je profiel 
gereed is. Kijk voor suggesties in het toegestuurde bestand: De Vierdaagse Sponsorloop 

2022 SKM - actiepagina Ruud van Gisteren 

 

 
 

Hierna volgen nog enkele invulschermen die voor zich spreken. 
 

 

Rondt de aanmelding voor je persoonlijke profiel af en start met het werven van 
sponsors in de eigen kring van bekenden en relaties. Nadat je bent ingelogd op je eigen 

actiepagina, kun je achteraf je gegevens nog aanpassen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met ondergetekende: 
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/ruud-van-gisteren 

 
Heel veel succes met wandelen van de Nijmeegse Vierdaagse en met het werven van 

sponsors! https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/ruud-van-gisteren/donate 

 
Hartelijke groeten, 
namens Stadsklooster Mariken 
Ruud van Gisteren 
secretaris 
(06) 8357 8193 
 

Voor een e-mailbericht aan de secretaris van het bestuur  

van Stadsklooster Mariken kun je gebruik maken van het volgende  
e-mailadres: ruudvangisteren@stadskloostermariken.nl 
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