
 
 
 
  

Groepsinschrijving - 17e Brechtse Stratenloop 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de sportdienst op vrijdag 21 juni 2019 de Brechtse stratenloop.  
 
De sportdienst daagt alle groepen, organisaties en verenigingen uit om in een ‘leuke outfit’ deel te nemen aan 
de Brechtse stratenloop!. Het is sowieso ook een leuke afsluiter van het seizoen. En bovendien kan je samen 
lekker lang nagenieten van jullie sportieve prestaties in het gloednieuwe Sportersbelevenmeer-dorp! Een 
hongertje? Geen probleem want we zorgen voor enkele foodtrucks met oa. een pastabar, hamburgers en 
hotdogs, … Wist je trouwens al dat de organisatie volledig verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie? Sporthal De 
Ring is de nieuwe stek voor de start, aankomst en de inschrijvingen! 
 
Voordelen: 
De deelnemers van jouw groep krijgen niet alleen een uniek Running T-shirt cadeau, ze kunnen ook genieten 
van een mooie kortingsprijs. Daarnaast dienen jullie niet aan te schuiven in de lange wachtrij voor het afhalen van 
de borstnummers, want het groepspakket kan vooraf afgehaald worden in Sporthal De Ring. Als dank voor alle 
inspanningen, ontvangt de groepsverantwoordelijke bovendien een leuke verrassing. 
 
Hoe ga je te werk: 
Je moedigt je leden en hun familie aan tot deelname aan de stratenloop en je verzamelt minimum 10 lopers. Hoe 
je dit invult, laten we aan jou over (facebook, nieuwsbrief, mailing, …). 
Je duidt een gangmaker aan die zorgt voor de opvolging en administratie van deze deelname. De gangmaker 
verzamelt de inschrijvingen en betalingen en bezorgt deze tijdig aan de sportdienst. Het groepspakket wordt 
vooraf afgehaald in Sporthal De Ring. Jullie zorgen dan zelf intern voor de verdeling van de nummers en T-shirts 
onder jullie lopers. 
 
Het groepspakket kan vooraf afgehaald worden: 
Het volledige pakket met borstnummers en T-shirts kan vooraf afgehaald kan worden in Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7 te Brecht. Dit kan op woensdag 19 en donderdag 20 juni 2019 tussen 18.00 en 21.00 uur. 
 
Kortingsprijs bij minimum 10 deelnemers: 
Groepen van minimum 10 deelnemers krijgen en mooie kortingsprijs aangeboden.  

- Bij minimum 10 deelnemers is er een korting van 0,50 euro per deelnemer.  
- Bij minimum 50 deelnemers is er een korting van 1,00 euro per deelnemer. 

 

Deelnameprijs Normale prijs Minimum 10 deelnemers Minimum 50 deelnemers 

Ouder-kleuterrun 4,00 euro 3,50 euro 3,00 euro 

Kidsrun 4,00 euro 3,50 euro 3,00 euro 

5 km en 10 km 8,00 euro 7,50 euro 7,00 euro 

 
Inschrijvingen doorgeven: 
Je noteert alle deelnemers van jouw groep in de Excel-lijst waarbij je alle velden dient in te vullen.  

- Een aantal kolommen bevatten een keuzelijst (deze zijn groen gemarkeerd). Je dient daar een keuze te 
maken uit de mogelijkheden.  

- Voor de deelnameprijs kies je de correcte prijs afhankelijk van het aantal deelnemers 
De ingevulde lijst mail je ten laatste op maandag 10 juni 2019 door naar sportdienst@brecht.be. Na die datum 
worden geen extra inschrijvingen meer aanvaard. Er kan enkel nog ingeschreven worden op de dag zelf.  
 
Betaling: 
Het inschrijvingsgeld dient ten laatste op maandag 10 juni 2019 gestort te worden op het rekeningnummer van 
de Brechtse Sportraad: BE33 0680 8325 7046 met vermelding van:  
"Brechtse Stratenloop + naam van de vereniging".  
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Vertrekuren:  
18.35 uur: Kleuter-Ouder Run  
18.45 uur: Kids Run 1  
18.55 uur: Kids Run 2 
19.10 uur: 5 km  
20.00 uur: 10 km 
 
NIEUWE LOCATIE: 
Startplaats + Aankomst + inschrijvingen: Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7 te Brecht 
 
Meer informatie over de Brechtse stratenloop? 
Neem een kijkje op de website: http://www.brecht.be/vrije-tijd/sport/sportactiviteiten/brechtse-stratenloop  
Of volg de facebookpagina: https://www.facebook.com/Brechtsestratenloop   
 
Nog vragen? 
Contacteer dan de sportconsulente Rika Rits 
Sportdienst Brecht 
Tel: 03 660 28 33 
sportdienst@brecht.be  
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