
Zeven voor Leven is de
fietsuitdaging in de Gemeente
Berg en Dal, waarbij geld wordt
ingezameld voor onderzoek
naar kanker. 
De vierde editie van dit
evenement vindt plaats op
zondag 28 mei 2023. 

Deelnemers gaan dan de uitdaging aan
om zeven keer het parcours van circa 20
kilometer en meer dan 2.000
hoogtemeters door de prachtige
omgeving in de Gemeente Berg en Dal
met de fiets af te leggen. We streven bij
deze vierde editie naar 1.000
deelnemers.

De opbrengsten van Zeven voor
Leven komen volledig ten goede aan
onderzoek naar kanker, zoals o.a. aan
Stichting Kanker Zien. 

Deze stichting heeft als doel om
initiatieven te ondersteunen die zich
inzetten kanker eerder te diagnosticeren
en gerichter te behandelen. Hierdoor wordt
de kans op en kwaliteit van leven na
behandeling aanzienlijk verhoogd voor hen
die door kanker worden getroffen. Het doel
is om uiteindelijk vele miljoenen op te
halen. Met een passie voor fietsen zet
Zeven voor Leven zich in om een verschil
te maken in de strijd tegen kanker! 

WWW.ZEVENVOORLEVEN.NL

ZEVEN VOOR LEVEN  GOEDE DOEL

ZEVEN VOOR LEVEN SPONSOR

https://www.zevenvoorleven.nl/


CONTACT 
Dion Sluijsmans 

Voorzitter 
Dion@7vl.nl 

06-15519050 
 

Jacco Danen 
Bestuurslid sponsoring

Jacco@7vl.nl 
06-51686361

Voor Zeven voor Leven zijn we op zoek naar
organisaties en donateurs die willen bijdragen in de
organisatie van dit evenement.
 
Hiertoe bieden wij de mogelijkheid sponsor
te worden van Zeven voor Leven. 

In onderstaand overzicht vind je de 
verschillende opties.

je logo wordt geplaatst op de sponsorpagina van Zeven voor Leven.
ruimte voor een dranghekbanner afm. 215x73cm op het
evenemententerrein/langs het parcours.

je logo wordt geplaatst op de sponsorpagina van Zeven voor Leven.
ruimte voor 2 dranghekbanners afm. 215x73cm op het evenemententerrein/langs
het parcours.
privé plek van 3x3 meter op het evenemententerrein.
inclusief 3 startpakketten voor deelname aan het evenement Zeven van Leven.

je logo wordt geplaatst op de sponsorpagina van Zeven voor Leven.
ruimte voor 3 dranghekbanners afm. 215x73cm op het evenemententerrein/langs
het parcours.
privé plek van 3x3 meter op het evenemententerrein. 
inclusief 10 startpakketten voor deelname aan het evenement Zeven van Leven.

je naam wordt genoemd op een banner op het evenemententerrein en genoemd
op onze website.

Pakket Brons, ik sponsor 250 euro

Pakket Zilver, ik sponsor 500 euro

Pakket Goud, ik sponsor 1000 euro 

Ik word Ploegmaat!
Ik word "Ploegmaat" van Zeven voor Leven en wil een aangepast voorstel bespreken. 
Neem in dat geval contact op met Dion of Jacco, zij luisteren graag naar jullie ideeën.

Ik word donateur "Vriend van Zeven voor Leven" voor € 50,- 

ZEVEN VOOR LEVEN SPONSOR

Meer informatie of aanmelden als sponsor van Zeven
voor Leven:   www.zevenvoorleven.nl/sponsoring

https://www.zevenvoorleven.nl/sponsoring/#tab-id-2

