Schiedam, 23 januari 2021

Onderwerp: Roparun 2021 - 2022
Beste teamcaptain,
Op 23 januari zijn jullie tijdens de tweede teambijeenkomst en via een nieuwsbrief geïnformeerd
over het aanvullende besluit voor Roparun 2021.
In november 2020 kwamen wij met het bericht over de aangepaste vorm van de Roparun 2021.
Echter is daar nu een aanvullend besluit over genomen. De fysieke editie van Roparun 2021 blijft
namelijk niet alleen binnen de eigen landsgrenzen, maar verschuift ook van het Pinksterweekend
naar het weekend van 2 en 3 oktober. Tijdens het Pinksterweekend vindt voor de actieve teams wel
een online-versie plaats van onze Roparun.
Op basis van dit aanvullende besluit versturen we deze brief aan jullie om de keuze aan te geven
voor de deelname in 2021. Deze keuzes zijn als volgt:
1. Het team bevestigt deelname aan de editie van oktober 2021.
2. Het team doet in 2021 niet mee aan de Roparun en schuift de inschrijving door naar 2022.
Het team ontvangt hiervoor €2.000 tegoed. Voor het resterende bedrag wordt een factuur
opgesteld in 2022. Bij keuze 2 blijft het teamnummer een jaar bewaard.

Wij verzoeken jullie om de keuze door te geven op het bijgevoegde formulier en dit retour te zenden
aan de organisatie voor 31 maart 2021. Dit kan via de post of digitaal via het mailadres van de
Roparun.
Veel succes en gezondheid gewenst voor de komende maanden!

Wiljan Vloet
Directeur Ropament B.V.
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Keuzeformulier deelname Roparun 2021
Naam teamcaptain:

Namens Team:

Keuze (omcirkelen of markeren):

1.

Het team bevestigt deelname aan de editie van oktober 2021.

2.

Het team doet in 2021 niet mee aan de Roparun en schuift de inschrijving door naar
2022. Het team ontvangt hiervoor €2.000 tegoed. Voor het resterende bedrag wordt een
factuur opgesteld in 2022. Bij keuze 2 blijft het teamnummer een jaar bewaard.

Datum:

Handtekening:
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