CUEY MACHAR SECONDARY
SCHOOL FOUNDATION

VAN DAM TOT SOEDAN
Het leukste team van de Dam tot Damloop!

Team hoofdsponsor

Lopen voor Soedan

Dit pakket bevat:
Dit jaar doet CMSF wederom mee aan de Dam tot Damloop.
Op 18 september 2011 zullen onder leiding van CMSF
oprichter Kon Kelei en ambassadeur Waldemar Torentra
50 bekende en minder bekende Nederlanders voor CMSF het
parcours van 16 km afleggen. De Cuey Machar Secondary
School Foundation (CMSF) is opgericht op initiatief van
Zuid-Soedanese studenten in Nederland. CMSF wil meer
Soedanese jongeren de mogelijkheid bieden om na het
basisonderwijs ook onderwijs op middelbaar niveau te
volgen. Dan kunnen ze kennis opdoen om mee te kunnen
helpen aan de opbouw van hun land. De stichting wil dit
bereiken door het bouwen van een middelbare school
in Cuey Machar. Dit dorp ligt op circa elf kilometer ten
oosten van de stad Bor in Zuid-Soedan. Mede dankzij uw
bijdrage als sponsor kunnen we de school gaan inrichten.

De opties
CMSF is druk bezig met het zoeken van sponsoren.
Allereerst wordt geprobeerd 25 kaarten te verkopen
aan een bedrijf. CMSF heeft daarvoor een mooi pakket
samengesteld, met onder meer vervoer, lunch en privé
fotograaf op de dag zelf. Tevens wordt een training van
CMSF-ambassadrice Angela Schijf in de aanloop naar de
dag aangeboden. Dit alles natuurlijk voor een leuke prijs!

Daarnaast kunt u met uw bedrijf het CMSF team met
BN-ers sponsoren. Hier vindt u deze mogelijkheden.

- prominente vermelding logo op voorkant teamshirts van 25
lopers;
- eenmalig gebruik van de individuale en groepfoto’s voor
pr-doeleinden;
- ingelijste groepsfoto van het gehele team, mooi voor op uw
kantoor!
Kosten:
10 euro per gelopen kilometer per persoon;

4.000 euro (10 euro x 16 km x 25 teamleden).

Team subsponsor
Dit pakket bevat:
- vermelding logo op achterkant van teamshirts van 25
lopers;
- ingelijste groepsfoto van het hele team, mooi voor op uw
kantoor!
Kosten:
5 euro per gelopen kilometer per persoon;
2.000 euro (5 euro x 16 km x 25 teamleden).

Vrienden van...
Dit pakket biedt de mogelijkheid om een individuele loper
van het team persoonlijk te ondersteunen.
Kosten:
10 euro per gelopen kilometer per persoon;
160 euro (10 euro x 16 km x 1 teamlid).

Informatie & reservering

Voor meer informatie & reservering van uw sponsorpakket kunt u mailen naar info@cmsf.nl
Meer informatie vindt u op www.cmsf.nl
CMSF heeft een ANBI status, waardoor giften gedaan aan CMSF aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Andere donaties zijn natuurlijk ook altijd welkom op giro 962401.

