
 

Succes! 
Doneer via: https://supp.to/joinin-sc#participants 

Volg mijn gemaakte KM’s op Strava: https://www.strava.com/clubs/gkalmkerk 
Meer informatie: https://gkalmkerk.nl/joinin/sc 

Sponsorformulier 

In de periode 20 augustus tot 25 september 2021 wordt door de werkgroep ‘Join in’ van de 

Gereformeerde Kerk Almkerk de sponsortocht ‘Sportchallenge’ georganiseerd. 

Met het geld dat we ophalen willen we een eigen 'hoekje' creëren voor de jeugd en/of de lokalen 

voorzien van multimedia. We willen daaraan onze bijdrage leveren! Jij ook?! 

Ik ga zoveel mogelijk KM’s maken! 

Dat kan fietsend, wandelend of hardlopend. 

Mijn naam is ………………………………………………………………………………. 

 

Naam sponsor: 

Ik sponsor per KM of een totaalbedrag! 
Vul het bedrag in en streep door wat niet van 
toepassing is 
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Voor de sponsor 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de deelnemer 

Wist je dat de gemaakte KM’s bijgehouden worden op Strava? 

Volg de deelnemer hier (Fietser): 

https://www.strava.com/clubs/gkalmkerk 

of hier (Wandelen/Hardlopen) 

https://www.strava.com/clubs/gkalmkerkloopt 

 

Donaties kun je eenvoudig overmaken via supp.to: 

https://supp.to/joinin-sc#participants 

 

KM’s bijhouden 
Wist je dat je met Strava heel makkelijk je aantal KM’s bij kunt houden?  Maak een account aan op 

strava.com en meld je aan bij de fietsclub: 

https://www.strava.com/clubs/gkalmkerk 

of hier als je gaat wandelen/hardlopen 

https://www.strava.com/clubs/gkalmkerkloopt 

Donaties 
Met supp.to kun je eenvoudig je donaties ontvangen. Het geld wordt automatisch naar de kerk 

overgemaakt. Handig toch? Dan kan jij je richten op de KM’s! 😊 

Meld je hier aan: https://supp.to/joinin-sc#register 
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