
 
 
Sponsorloop Integraal Zorgplein AMZ 2022 
  
Met enthousiasme kunnen we delen dat op zaterdag 08.10.2022 de 2e editie van de Sponsorloop van 
het Integraal Zorgplein van het AMZ op het programma staat, in samenwerking met de Breast Care 
Foundation. 
De sponsorloop is bedoeld om budget te vergaren voor nieuwe studies en projecten binnen het 
Integraal Zorgplein. 
Afgelopen jaar konden we al veel belangrijke projecten starten en/of realiseren, zoals het 
groepsprogramma Leer Leven & Zo na borstkanker voor vrouwen na borstkanker om weer midden in 
het leven te gaan staan. 
Voor komend jaar hebben we alweer diverse nieuwe projecten in zicht om de zorg voor onze 
patiënten te verbeteren.  
  
De organisatie is in volle gang. We hopen dat Corona geen roet in het eten gooit. We zijn dankbaar 
dat vele partijen ons belangeloos helpen, zoals Restaurant De Kapel en het Instituut Massage bij 
Kanker. Kortom, niets staat meer in de weg om er een gezellig en geslaagd evenement met elkaar 
van te maken. Wij verheugen ons om u te verwelkomen!  
  
Graag zien we jullie aanmelding nu al tegemoet: 
Het is nu al mogelijk om in te schrijven en zeker te zijn van een startnummer. We zien uit naar een 
ruime opkomst, en kunnen tot 500 deelnemers verwelkomen. 
Doet u mee? Meld u zich dan nu al aan via integraal@alexandermonro.nl met een antwoord op 
onderstaande vragen: 
  
Pakketkeuze 
Bij inschrijving kunt u  kiezen uit de volgende pakketten (bij meerdere personen graag alle 
pakketkeuzes doorgeven) 

o Pakket 1: Startbewijs sponsorloop + lunchbox + tien minuten massage      € 30,-  
o Pakket 2: Startbewijs sponsorloop + tien minuten massage                              € 25,- 
o Pakket 3: Startbewijs sponsorloop + lunchbox                                                     € 20,- 
o Pakket 4: Lunchbox en tien minuten massage                                                      € 20,- 
o Pakket 5: Startbewijs sponsorloop                                                                          € 12,50 
o Pakket 6: Tien minuten massage                                                                             € 12,50 
o Pakket 7: Lunchbox                                                                                                    € 8,50 

Overige verzochte informatie  
1. Naam/namen deelnemers 
2. Wilt u hardlopen 6 km of wandelen 5 km? 
3. Voor welk pakket kiest u per persoon?  

Tip: eventuele ‘aanmoedigers’ kunt u ook aanmelden voor pakket 4, 6 of 7. 
4. Telefoonnummer  
5. E-mailadres 
6. Evt. dieetwensen (in geval van aanmelding voor de lunchbox)? 

Dresscode ‘Zo Roze Mogelijk’ 
De sponsorloop is niet competitief van aard. De dresscode is ‘Zo Roze Mogelijk’. Voor de leukste 
outfit hebben we weer een prijs. 
  
Na inschrijving sturen wij u/jullie een startnummer en bevestiging met betaallink. Op termijn 
ontvangt u dan nader bericht over de dag zelf en de manier om sponsorgelden te kunnen verwerven. 
  

mailto:integraal@alexandermonro.nl


Sportieve groet, namens het integraal zorgteam van het Alexander Monro Ziekenhuis, 
  
Sophia van den Boogerd (oncoloog) & Sissi Grosfeld (verpleegkundig specialist) 
organiserend comité  
  

 


