Van 75% genezing naar 95% genezing
Verbetering van de kwaliteit van behandeling
Vermindering van de bijwerkingen na de behandeling

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

Sponsor een runner en steun KiKa!
Ik sponsor een deelnemer/team
€ 27,50

Bij €27,50 of meer maak je kans op mooie prijzen uit de
Run for KiKa Loterij!

€ 50

Voor versneld resultaat in de strijd tegen
kinderkanker

€ 75

Voor 75% van de kinderen met kanker
die op dit moment geneest

€ 95

Voor het doel: 95% genezing van kinderen
met kanker

Persoonlijke boodschap

Deze boodschap is zichtbaar op
de deelnemers-/teampagina

Een ander bedrag, namelijk €

Mijn gegevens
Info voor de deelnemer:

Naam
Adres
Plaats

Postcode
Telefoon

Vul het complete
sponsorformulier in op
www.runforkika.nl/sponsor-nu
Het sponsorbedrag staat dan
meteen op je teller!

E-mail
IBAN
Rekeninghouder
Ik geef toestemming om dit bedrag
binnen 7 dagen te incasseren. Run for
KiKa rekent €0,50 voor de transactiekosten.
Ik ben 18 jaar of ouder en ding
automatisch mee naar prachtige
prijzen in de loterij (alleen bij donaties
hoger dan € 27,50 en hoger).

Handtekening

BEDANKT!

Van 75% genezing naar 95% genezing
Verbetering van de kwaliteit van behandeling
Vermindering van de bijwerkingen na de behandeling

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

Sponsor als bedrijf een runner en steun KiKa!
Ik sponsor een deelnemer/team
€ 95

Voor het doel: 95% genezing van kinderen met kanker in 2025

€ 150

Voor een stap dichter bij het doel van KiKa

€ 275

Voor een dag wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker

€ 750

Voor 75% van de kinderen met kanker die op dit moment geneest

€ 2.025

Voor 95% genezingskans voor kinderen met kanker

Persoonlijke boodschap

Deze boodschap is zichtbaar op
de deelnemers-/teampagina

Een ander bedrag, namelijk €

Mijn gegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Plaats

Info voor de deelnemer:

Naam
Postcode
Telefoon

Vul het complete
sponsorformulier in op
www.runforkika.nl/sponsor-nu
Het sponsorbedrag staat dan
meteen op je teller!

E-mail
IBAN
Rekeninghouder
Ik geef toestemming om dit bedrag
binnen 7 dagen te incasseren. Run for
KiKa rekent €0,50 voor de transactiekosten.
Als sponsor ontvangt u per e-mail
een bevestiging met factuur.
Donaties van bedrijven aan goede
doelen zijn aftrekbaar van de belasting
Zie: belastingdienst.nl

Handtekening

BEDANKT!

