
Het motto van Rotary, “Service above Self”, dient als voorbeeld voor de humanitaire 
geest van de organisatie. Een sterke onderlinge “Fellowship” en de inzet voor 

zinvolle lokale en internationale projecten, kenmerken Rotary wereldwijd.



Basispakket voor het organiseren van de Santarun 2019

Voor de organisatie van de Santarun hebben wij de beschikking over een door de Rotary club Gorinchem  
ontwikkeld basispakket en het stappenplan van Stichting Rotary Santa Run. Dit pakket is door de jaren heen 
aangevuld met de ervaringen van de vele andere Rotary clubs die de Rotary Santa Run inmiddels organiseren. 

Het pakket bestaat uit de navolgende informatie en materialen:
• Deelnemers materialen (kerstmanpak, medaille, startnummers);
• Uw eigen website (als onderdeel van www.rotarysantarun.nl);
• Voorbeeld draaiboek;
• Eigen e-mailadres (plaatsnaam@rotarysantarun.nl);
• Sponsorplan;
• Online inschrijfmodule voor uw deelnemers;
• Templates promotiemateriaal (posters, sponsorleaflets, advertenties, etc.);
• Ondersteuning door de Stichting Rotary Santa Run.

Het basispakket is gebaseerd op een minimumaantal van 240 deelnemers. Uiteraard kunnen wij extra 
deelnemersmaterialen bijbestellen. 

Dit pakket geeft een goede basis voor de organisatie, het neemt niet weg dat wijzelf ook actief aan de slag 
moeten, zoals; het aantrekken van sponsoren, het werven van deelnemers, het uitzetten van het parcours, het 
aanvragen van de vergunning, etc.

http://www.rotarysantarun.nl/
mailto:plaatsnaam@rotarysantarun.nl


De organisatie van de Santarun 2019.

Om een goed overzicht te houden van de gehele organisatie hebben wij een 
Stappenplan/actielijst (Excel) met 4 tabs samengesteld, t.w.:

• Planning Santarun, met daarin alle stappen die gedaan moeten worden voor de 
gehele organisatie;

• Sponsors, een lijst met daaraan gekoppeld het bedrag wat gesponsord word. In 
diezelfde lijst hebben we ook een kostenoverzicht;

• Materialen, materialen die geregeld/besteld moeten worden;

• En een Checklist, laatste controle voorafgaand aan de Santarun.



De organisatie van de Santarun 2019.

Het stappenplan is voor 99% gereed, zal verder ingevuld moeten 
worden met info over de verantwoordelijke, target dates etc.

Maar, gezien de complexiteit van de organisatie van de Santarun, 
hebben wij gemeend dat er een Go or No-go datum bepaald moet 
worden.

Ons voorstel is dat wij op woensdag 23 oktober de beslissing nemen;

Go or No-go.


