
STREETRUN ‘info brief’ 
 
Hoi … 
 
Supertof dat je meedoet aan de Streetrun! Dankzij jouw deelname gaan we samen een 
#impact maken in het leven van jongeren. Hieronder lees je waarom je rent en hoe je 
anderen kunt betrekken. Wie jou sponsort, draagt bij aan de bouw van communities. Dat 
heeft direct #impact op het leven van jongeren. 
 
JIJ RENT VOOR #IMPACT 
Veel jongeren groeien op in moeilijke omstandigheden. Ze hebben te maken met weinig hoop 
voor de toekomst, weinig liefde in hun thuissituaties en worstelen met hun identiteit en hun 
plekje in de wereld. Deze jongeren lopen weg voor zichzelf of voor hun situatie. Wij willen 
hardlopen voor hen, zodat zij op weg kunnen naar een hoopvolle toekomst. 
 
In 2020 willen we in 20 communities impact hebben in de levens van 2000 jongeren die Jezus 
nog niet kennen, zodat ze Jezus persoonlijk gaan leren kennen, groeien als persoon en in 
geloof en in actie komen om ook een impact te maken. Lees meer over communities in het 
boekje wat je ontvangen heb bij dit pakket. 
 
ZOEK SPONSORS VOOR MAXIMALE #IMPACT 
Jouw volgende uitdaging is zoveel mogelijk sponsors voor jouw run te zoekenJ Elke locatie 
heeft als doel om €10.000,- op te halen. Heb je een groep van 20 renners, dan komt dat neer 
op €500,- per persoon 
 
Speciale uitdaging: zoek 2 mensen die maandelijks met 20,- de communities willen 
ondersteunen. Elke structurele sponsor telt voor 240,- mee in het totaal bedrag voor jouw 
locatie.  
 
 
Je kunt de sponsors bijhouden op de sponsorlijst. Als iemand jou wil sponsoren kan dat op 
de volgende manieren: 
 

1. Online via de website: www.streetrun.nl  
2. Machtigingskaart invullen en opsturen 
3. Ontvang je cash geld, maak dit bedrag dan zelf over via de website of vul een 

machtigingskaart in 
 
(Als iemand het zelf wilt overmaken heeft dit niet de voorkeur, maar is wel mogelijk. Op 
agape.nl/geven staan de bankgegevens. O.v.v. streetrun, locatie, naam renner, bestemming 
AIA) 
 
Als iemand via de website wil sponsoren moet hij op de locatie klikken waar jij rent. Daarna 
wordt hij doorgestuurd naar een online machtigingsformulier. Op dat formulier kan hij bij 
‘Opmerkingen’ jouw naam invullen.  



 
Op de machtigingskaart kan je de stad + jouw naam invullen voordat je de kaart aan iemand 
geeft. 
 
CHECK je lijst Na afloop:  
+/- 1 week na de Streetrun krijg je van ons een overzicht van de mensen die jou gesponsord 
hebben. Als je deze dan vergelijkt met jouw sponsorlijst kan je eventueel nog mensen vragen 
om het geld over te maken mocht dit nog niet gebeurd zijn.  
 
Challenge: locatie met hoogste opbrengst 
Jij bent niet de enige die rent. Op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip rennen veel hardlopers 
de Streetrun in vijf verschillende steden. Supergaaf, daarom besloten we om jou en de 
renners in jouw stad een uitdaging mee te geven. De deelnemers in de stad die het meeste 
geld ophaalt door middel van sponsoring, krijgen een originele Adidas sporttas van Athletes 
in Action. 
 
Tips voor het vinden van sponsors: 

1. Persoonlijk vragen werkt het beste. Begin bijvoorbeeld bij vrienden en familie, en 
daarna in je kerk en bij bekenden. 

2. Vraag via Whatsapp of andere social media mensen persoonlijk  
3. Deel het promo filmpje op je eigen social media 
4. Vraag of het promo filmpje bij jou in de kerk of jeugdgroep afgespeeld kan worden 
5. Vertel mensen concreet welk bedrag je totaal probeert op te halen  

 
Als je op social media foto’s of andere content post zet dan de volgende hashtags erbij: 
#Streetrun, #impact, #AIA, #Streetlink 
 
Wij zijn supertrots op jouw inzet en we kijken uit naar een toffe run met elkaar en een 
langdurige impact in de levens van jongeren in de communities! 
 
Jonathan en Wilhelm  

 
Ps: heb je vragen, laat het ons weten. j.pellegrom@agape.nl of 06-30157893 


