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Deelname in de categorie (3) ESTAFETTETEAM is o.a. geschikt voor medewerkers van 

bedrijven, voor scholen, clubs, verenigingen en groepen veteranen of militairen die niet 
gelijktijdig kunnen wandelen of die de individuele afstand willen beperken. Behalve dat 
een groepsactiviteit de teamspirit bevordert, toont de deelnemende organisatie haar 
maatschappelijke betrokkenheid met – en respect voor –  veteranen. 

Wat verstaan we onder een estafetteteam? 

 Een estafetteteam bestaat uit deelnemers die afwisselend een etappe lopen en 
gezamenlijk de hele route afleggen. Bij voorkeur wordt het estafetteteam op elke etappe 
door tenminste 2 deelnemers vertegenwoordigt. 
(Het Waterliniepad is ca. 160 km lang en we wandelen dagelijks 2 etappes.) 

 Een estafetteteam kiest één sponsordoel, of bepaalt dat de teamleden vrij zijn om bij 
inschrijving individueel één van de sponsordoelen te kiezen. 

Hoe verloopt de inschrijving van een estafetteteam? 

1. Het estafetteteam laat zich vertegenwoordigen door een teamcaptain/contactpersoon. 
2. Deze stuurt de volgende informatie naar info@walk4veterans.nl of geeft deze 

telefonisch door via 055-3554039: 
a. Naam en telefoonnummer van de teamcaptain. 
b. Naam van het bedrijf, de school, de club, vereniging of anderszins. 
c. Naam of alias van het team (bijv.: “Team Unifil”, “Team ROC Midden”, etc.) 
d. Totaal aantal deelnemers (dit mag in eerste instantie een schatting zijn). 
e. Het gezamenlijk sponsordoel dat gekozen wordt, dan wel dat deelnemers vrij zijn 

om individueel één van de sponsordoelen te kiezen.. 
3. Het W4V vrijwilligersteam neemt z.s.m. contact op met de teamcaptain / contactpersoon 

om de inschrijving te bevestigen en details af te stemmen. 
4. Nadat het team is geregistreerd, kan elke teamdeelnemer zich bij het inschrijven via 

www.walk4veterans.nl aan het team verbinden. 

Welke sponsorbijdrage verwachten we van een estafetteteam? 

Net als andere deelnemers betaalt iemand die deelneemt in een estafetteteam bij het 
inschrijven een minimumbijdrage van € 20 (of € 10 als de deelnemer jonger is dan 20 jaar). 
Daarnaast verwachten we dat hij/zij het sponsordoel aanbeveelt bij zoveel mogelijk 
persoonlijke sponsors. 
 
Alle persoonlijke sponsorresultaten worden opgeteld bij donaties die direct aan het 
estafetteteam worden gekoppeld. Zowel het persoonlijk resultaat als het teamresultaat 
wordt actueel weergegeven op www.walk4veterans.nl 
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