Beste,
Dinsdag 20 maart 2018, de eerste zonnige dag van het jaar, werd voor Tom zijn laatste motortochtje.
Tom De Paermentier (26) werd het slachtoffer van een tragische verkeersongeval op de N42 te
Oosterzele, waar een vrachtwagen inreed op een file.
Tom was tot voor dit tragische verkeersongeval vaak vervangende Kiné op wedstrijden van 1ste elftal
van KFC Sparta Petegem , hij was dan ook een vriend des huizes geworden die zich als vervanger
steeds voor 200% inzette wanneer onze vaste Kiné’s Nathan en Sofie niet aanwezig konden zijn.
Zijn eeuwige glimlach, groot hart en onuitputtelijke vechtlust hadden zijn vrienden graag ere aan
gedaan door het organiseren van een loop- /wandeltocht. Zijn vriendin Ulrike steunt dit initiatief en
wenst het Fonds Emilie Leus op deze manier te steunen.
Dit Fonds richt zich op preventie van rijden onder invloed, sensibilisering hieromtrent en het steunen
van jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking.
Doelen:
- Preventie, sensibilisering en steun vormen het eerste luik van het Emily Leus Fonds.
Door informatie en sensibilisering op het vlak van verkeersveiligheid hopen wij het aantal
dodelijke en zware letselongevallen in het verkeer te helpen verminderen.
- Het tweede luik is het financieel ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers met een
blijvend letsel waarbij het verbeteren van de levenskwaliteit van de jongere centraal staat.
Zowel individuele als groepsprojecten kunnen ondersteund worden.
Wat wordt er nu juist georganiseerd?
Op 7 oktober 2018 wordt een loop- /wandeltocht, georganiseerd op de Gentbrugse Meersen te Gent
(Driebeekstraat 22, 9050 Gent). Het afgesloten loopparcours (2km) en de wandeltocht (traject 6km)
werden reeds uitgestippeld.
De lopers krijgen per afgelegd rondje een tombola-nummertje (met een maximum van 5 pp), de
wandelaars krijgen er 2 bij aankomst. Natuurlijk kunnen er steeds tombola-nummertjes aangekocht
worden, om kans te maken op een van onze mooie prijzen verkregen via onze sponsors.
Omkleden kan in de kleedkamers van Sporthal Driebeek en uw materiaal kan u gratis kwijt in onze
bewaakte vestiaire.
(Kinder)animatie, drank- en eetgelegenheden worden voorzien. In onze massagecorner kan u zelfs uw
kuiten laten los masseren of, bij medische vragen, professioneel advies inwinnen.
Kortom, een familie-event ter nagedachtenis van onze Tombo, dat gekoppeld wordt aan een goed doel
(Fonds Emilie Leus).

Hoe Inschrijven voor de loop- /wandeltocht:
-

Inschrijvingen via de website: www.tomborun.com (10€pp, kinderen 6-12j 5€, <6j gratis).
Borstnummers voor het loopevent kunnen vanaf 10u afgehaald worden aan de informatie
tent.
Daginschrijvingen (7 oktober) zijn mogelijk vanaf 10u aan de informatie tent (15 EUR voor het
lopen en 15 EUR voor de wandeltocht).

Ben je niet zo’n loop of wandelaar maar je wenst dit schitterend evenement ter ere van Tom toch te
steunen, dan kan dit op 2 manieren.
-

Via een bijdrage van 50 – 100 – 150 – of meer euro te storten op de rekening BE68 3770 9951
2034
Via de schenking van een tombola prijs …

In ruil voor u bijdrage krijg je:
-

Reclame op het evenement zelf, vermelding op de website als op de facebook pagina
Een fiscaal attes
Helpt u mee aan iets moois en steunt u een goed doel.

Interesse? Contacteer ons (tomborun2018@gmail.com)
ONZE CLUB DOET DAN OOK AAN ALLE SPARTANEN, SPONSORS EN IEDEREEN DIE
HET VOETBAL EEN WARM HART TOEDRAAGT, EEN OPROEP OM DIT INITIATIEF TER
ERE VAN TOM TE STEUNEN.

Beste,
Op 7 oktober 2018 organiseren we de Tombo Run in de Gentbrugse Meersen te Gent ter
nagedachtenis van onze recent overleden vriend/collega Tom De Paermentier.
Tom verloor het leven door een verkeersongeval op de N42 in Oosterzele. De opbrengsten
gaan integraal naar het Fonds Emilie Leus (www.fondsemilieleus.be). Dit fonds steunt mensen
die zwaar getroffen zijn bij een verkeersongeval en doet aan preventie van het rijden onder
invloed van alcohol.
Bezoek zeker onze website ww.tomborun.com
Dit is een familie event, waarbij er zowel gelopen als gewandeld kan worden om tombola
tickets te winnen. Uiteraard worden er eet- en drankgelegenheden, optredens en andere
(kinder)animatie voorzien.

Maar om dit evenement te doen slagen, zijn we nog op zoek naar sponsors!
U kan dit event steunen op 2 manieren:
- Een bijdrage van 50 - 100 - 150 - of meer euro te storten op de rekening BE68 3770 9951
2034
- In natura, een tombola prijs (bv een waardebon).
In ruil voor deze bijdrage krijgt u:
- reclame op het evenement zelf, vermelding op de website als op de facebook pagina.
- een fiscaal attest
- helpt u mee aan iets moois en steunt u een goed doel.
Interesse?: contacteer ons (tomborun2018@gmail.com)

Wij danken u alvast!
Het tomboRun team
Kinesisten praktijk Wezenbeek te Melle
Het fonds Emilie Leus
In bijlage vindt u de affiche en een formulier die u dient in te vullen als u een bijdrage doet.

Sponsorovereenkomst TomboRun

Ten voordele van:
Ondergetekende geeft hierbij aan TomboRun te sponsoren die plaatsvindt op 7 oktober 2018.

Sponsorbedrag ………………… overgeschreven op rekeningnummer BE68 3770 9951 2034
OF sponsoring in natura

..……………………………………………………………………………

ter waarde van ………………………………………………………………………………………

Bedrijfsnaam

………………………………………………………………………………………

Contactpersoon

………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………

Email adres

………………………………………………………………………………………

BTW nummer

………………………………………………………………………………………

Ondernemingsnr.

………………………………………………………………………………………

Voor verdere inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met ons via tomborun2018@gmail.com
Voor akkoord namens de sponsor:
Naam, handtekening en datum

Voor akkoord namens de organisatoren:
Naam, handtekening en datum

Gelieve dit formulier in tweevoud op te maken als bewijsstuk voor beide partijen

Sponsorovereenkomst

TomboRun

BE68 3770 9951 2034

