
Brochure 

BEDRIJVEN & PARTNERS  

RUN#033 biedt uw organisatie het sportieve platform voor 
zichtbaarheid in de regio. Daarnaast brengt RUN#033 uw 
organisatie in beweging.
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RUN#033 zet de regio in beweging! 
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Om onze regio in beweging te zetten én te houden richten wij ons in 2020 op de 
volgende activiteiten:

1. Organiseren van sportieve evenementen in de regio: Amersfoort City Trail, 
drie edities van de Henschotermeer Games per jaar, Halve van
Nijkerk, VathorstRun, KidsRun & Dorpsloop Leusden en twee Nacht Halve 
Marathons per jaar.

2. Het promoten van de de twintig loopevenementen in de regio die meetellen 
voor het Run#033-loopcircuit. Het unieke van dit circuit is dat lopers die aan 
tien of meer loopevenementen deelnemen tijdens het loopgala een uniek 
Run#033 running gadget ontvangen.

3. Organiseren van het jaarlijkse loopgala waarbij wij de volgende mensen in 
het zonnetje zetten: organisatoren van de loopevenementen, lopers die tien 
of meer evenementen hebben meegedaan én de lopers die de meeste 
punten hebben verzameld tijdens de twintig evenementen. Deze 
prijsuitreikingen omlijsten we met onderhoudende en humoristische sprekers. 
Op zaterdagavond 18 januari 2020 vindt de derde editie plaats in de 
Mannenzaal Amersfoort.

4. Ondersteunen & faciliteren van en samenwerking tussen loopevenementen 
bevorderen. Denk hierbij aan het uitwisselen van kennis, hulp bij het gebruik 
van inschrijfmodule en tijdregistratie, gezamenlijke inkoop, gezamenlijke 
promotie etc.

5. Het in beweging zetten én houden van organisaties in de regio 033 met 
‘Bedrijfsvitaliteitsprogramma’s op maat’. In deze programma’s werken we 
samen met onze partners Vitale Helden en WE-link.

Over Stichting RUN#033 

RUN#033 zet de regio in beweging! 

https://halvevannijkerk.nl/


Jaarprogamma 2020

3e editie RUN#033 Loopgala 
18 januari 2020 Amersfoort 

Henschotermeer Games Winter 
25 januari 2020 Woudenberg 

Amersfoort City Trail 
22 maart 2020 Amersfoort 

Halve van Nijkerk  
18 april 2020 Nijkerk 

KidsRun Leusden 
27 mei 2020 Leusden
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Nacht Halve Marathon I 
16 mei 2020 Amersfoort 



VathorstRun
27 september 2020 Amersfoort 

Henschotermeer Games Zomer I
15 juli 2020 Woudenberg

Henschotermeer Games Zomer II 
26 augustus 2020 Woudenberg 

Nacht Halve Marathon II 
19 december 2020 Amersfoort  
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4e editie RUN#033 Loopgala   
16 januari 2021 Amersfoort 



Zet uw organisatie in beweging 
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Wilt u fitte en productieve medewerkers die veel werkplezier en balans ervaren? 
Zet uw organisatie in beweging met een vitaliteitsprogramma dat RUN#033 
heeft opgezet met haar partners Vitale Helden en WE-link.

Het bevorderen van de vitaliteit binnen uw organisatie draagt bij aan:
• Goed werkgeverschap
• Lager ziekteverzuim
• Duurzame inzetbaarheid
• Mentale weerbaarheid & veerkracht
• Hogere productiviteit en rendement
• Betere werk-privébalans
• En bovenal: bevlogen medewerkers en tevreden klanten

Middels een vitaliteitsprogramma van RUN#033 zetten wij uw organisatie in 
beweging. Denk daarbij aan programma’s op gebied van (persoonlijk) 
leiderschap, talent- en teamontwikkeling, generatiemanagement, trainingen, 
leefstijl. Na een gesprek of intake met onze partners Vitale Helden en WE-link, 
maken wij samen met u een ‘vitaliteitsprogramma op maat’. 
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Onze vitaliteitspartners Vitale Helden en WE-link hebben meer dan tien jaar 
ervaring met het opzetten en uitvoeren van volledige of onderdelen van 
vitaliteitsprogramma’s voor verschillende organisaties. 

Laat u inspireren en maak vandaag de eerste stap om uw organisatie in 
beweging te zetten. Neem contact op met RUN#033 om een vrijblijvende intake 
te plannen waarin wij samen met u tot een ‘vitaliteitsprogramma op maat’ 
komen.

info@run033.nl

033 - 2003026 Talenten op de werkvloer

VITALE HELDEN

• Pon Fit 
• TUI Sports 
• Manpower Group 
• Energy4All in combinatie met De 

Gelderlander 
• De Gelderse Sport Federatie 
• Beweging 3.0

• Universiteit Utrecht, faculteit 
Diergeneeskunde

• Diverse gemeentelijke organisaties 
• VZW Cliniclowns België
• Stichting CliniClowns Nederland 
• Stichting ALS Nederland 
• Zorgverzekeraar VGZ 



Zet uw organisatie in de spotlight
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Het hele jaar door zichtbaar

Regio 033

Sportieve evenementen

RUN#033 heeft meerdere mogelijkheden om uw organisatie in de schijnwerpers te 
zetten in de regio 033 tijdens sportieve evenementen gedurende het hele jaar.

U kunt bijvoorbeeld een, meerdere of alle evenementen sponsoren die RUN#033 
organiseert. De Amersfoort City Trail, Halve van Nijkerk, Vathorst Run, Nacht-halve-
marathons, drie edities van de Henschotermeer Games, KidsRun & Dorpsloop 
Leusden. De mogelijkheden zijn oneindig om samen met u een mooi 
‘sponsorpakket’ op maat te maken.

Naast deze evenementen biedt RUN#033 een platform via run033.nl waar we alle 
twintig loopevenementen in de regio promoten. Het doel is zoveel mogelijk mensen 
te laten deelnemen aan de unieke evenementen die onze regio rijk is.
Van klein tot groot, van bos- tot wegevenement, van polder- tot stadsloop. 

U kunt met uw organisatie dit platform van RUN#033 ondersteunen. 
Er zijn meerdere mogelijkheden:

• Een presentje voor alle lopers die aan vijf van de twintig 
loopevenementen hebben meegedaan

• Een presentje bij acht, tien en vijftien deelnames
• Sponsoring van het jaarlijkse loopgala inclusief interactieve 

presentatie(s) met alle twintig organisatoren. Bijvoorbeeld over 
veiligheid, vergunningaanvragen, financiën, inzetten online 
marketing & social media
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info@run033.nl

facebook.com/run033

033 - 2003027

linkedin.com/company/run-033-nl

https://www.facebook.com/run033/
https://www.linkedin.com/company/30734913/admin/

