
 

SPONSOR  FORMULIER 
 
 
Naam sporter: 
 
Adres: 
 
Postcode en plaats: 
 
e-mail adres/ telefoonnummer:  
 
Naam sportactiviteit: 
 
Prestatie (bijv. aantal km): 
 
Datum sportactiviteit: 
 
 

Ja, ik steun de straatkinderen in Kaapstad en sponsor: 
 
NAAM E-MAIL ADRES PER KM TOTAAL VOLDAAN 

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAAL     

 



 

Beste sporter, 
 
 
Tamam Nederland ondersteunt het werk van Tamam Street 
Children Ministry in Zuid-Afrika. Tamam zet zich in voor 
straatkinderen in Kaapstad. Lees meer over wie we zijn en wat we 
doen op www.tamamnederland.nl   

 
Ondanks alle inspanningen van afgelopen jaren van Tamam en andere organisaties, 
blijft ons werk hard nodig. We zijn blij dat je ons wilt steunen door jouw sportprestatie 
te verbinden aan de straatkinderen.  
 
 

Hoe gaat de sponsoring in zijn werk:  
 
1. Je zoekt een sportevenement dat bij je past en schrijft je er zelf voor in.  
2. Je stelt ons op de hoogte dat je een sponsor activiteit voor Tamam doet.  

Wij willen je daar namelijk bij helpen en je achteraf bedanken. Als het voor jou 
OK is, vermelden we je op de website.  

3. Je vraagt mensen of ze je willen sponsoren (bijvoorbeeld met 2 euro per  
gelopen kilometer). Gebruik daarvoor de achterkant van dit formulier. 

4. Nadat je je prestatie hebt geleverd, benader je deze mensen en haal je het 
toegezegde geld op. 

5. Het totale bedrag maak je over op NL 44 TRIO 01 98 13 67 81 ten name van  
Tamam Nederland.  

6. Het ingevulde formulier stuur je aan Tamam Nederland, Spinnekop 29, 1035 
CL  Amsterdam. Of je scant het in en mailt het aan info@tamamnederland.nl .  

7. Graag ontvangen we ook een mooie actiefoto van je sportieve prestatie en 
evt. een reactie van een paar regels hoe je het vond om op deze manier bij te 
dragen aan het werk voor de straatkinderen (niet verplicht). Deze zetten we op 
de website en in onze nieuwsbrief.  

 
Succes en natuurlijk veel plezier bij je sportieve uitdaging! 
 

Oscar Overmars 
 
 

P.S.:  Nodig je sportvrienden uit om mee te doen en zich ook te laten sponsoren. 
Samen meer fun en meer steun voor de straatkinderen! Laat dan iedere sporter een 
eigen formulier inleveren.  
 
 
Tamam Nederland     Bankrekening:      
Spinnekop 29      NL 44 TRIO 01 98 13 67 81   
1035 CL  Amsterdam     ten name van Tamam Nederland 
info@tamamnederland.nl  
www.tamam.co.za   
 
contactpersonen:      Stichting Tamam Nederland is door de 
Oscar Overmars en Wilma Kramer    Belastingdienst erkend als ANBI onder 
020 – 493 30 40 / 06 – 30 50 81 59    nummer 8549 84 409.  
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