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Op zondag 25 mei wordt de 31e editie van de AMC Loop georganiseerd. 
Met verrassende routes door de mooiste en meest bijzondere plekken in 
Amsterdam Zuidoost wil de AMC Loop letterlijk en figuurlijk bewoners, 
sporters, bedrijven en het stadsdeel met elkaar verbinden. 
Het AMC als centrum, de AMC Foundation als goed doel. 
Samen sporten om mensen die het fysiek minder hebben te ondersteunen. 
Samen maakt sterker.

Het loopevenement, van oorsprong de route die de verhuizing van het 
toenmalige Wilhelmina Gasthuis naar het nieuwe AMC in de polder van 
Amsterdam Zuidoost in 1984 symboliseerde, is inmiddels uitgegroeid tot
een groots evenement. Door de professionele opzet en gehouden in het 
meest bruisende, actieve en groene stadsdeel van Amsterdam behoort de 
AMC Loop al jaren tot de 30 meest aansprekende lopen in Nederland.

Inmiddels is er met behoud van al het goede uit het verleden een nieuwe 
weg ingeslagen, een nieuwe koers, een nieuw idee. Wat zou het mooi zijn 
als op de dag van de inmiddels legendarische AMC Loop iedereen in 
Amsterdam Zuidoost sportief met elkaar verbonden is. Routes in verschil-
lende afstanden die bedrijven, bewoners en het stadsdeel met elkaar in 
contact brengen. Het nieuwe logo verwijst ook naar die verbinding, een 
gesloten energieke route.

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, daar hebben we jullie, álle partijen in 
Zuidoost voor nodig en daarom zoeken we partners. Organisaties, scholen 
bedrijven, de politiek. Elke partij die wil bijdragen om die sportieve verbinding 
in het stadsdeel te doen slagen. Doe dus mee als sporter, als bedrijventeam, 
als sponsor of supplier om samen Zuidoost nog sterker te maken.



Bedrijventeam*
Organiseer een team van collega’s, minimaal 3 en maxi-
maal 6 lopers. Meedoen per team kost:
5 km 250,00 euro
10 km 300,00 euro

Sponsor*
Er zijn heel veel manieren om de AMC Loop te spon-
soren.  Een aantal standaard mogelijkheden vind u 
hieronder:
•	 Bedrijfsnaam op de website 200,00
•	 Bedrijfslogo op de website + doorlink 250,00
•	 Vlag op het eventterrein 250,00
•	 Spandoek op het eventterrein 350,00
•	 1/1 pagina in deelnemersboekje A5 500,00
 1/2 pagina in deelnemersboekje A5 350,00
 1/4 pagina in deelnemersboekje A5 200,00

Het is mogelijk om een afstand in zijn geheel te 
sponsoren, in ruil hiervoor krijgt u diverse exposure- 
en deelname mogelijkheden:
•	 Kinderloop 1.000,00
•	 5 km individueel 3.000,00
•	 10 km individueel 4.000,00
•	 15 km individueel 2.500,00
•	 Bedrijvenloop 5.000,00*

Heeft	uw	bedrijf	specifieke	produkten	of	diensten	
waarmee u de AMC Loop zou willen ondersteunen? 
Gezamenlijk kunnen er ook barter-afspraken op maat 
worden gemaakt.

Sponsor of supplier op maat
Als	uw	bedrijf	of	organisatie	specifieke	wensen	heeft	
horen we dat graag. In samenspraak met u maken we 
dan een “op maat pakket”. U kunt hierbij denken aan 
speciale terrassen, clinics, VIP arrangementen of wel-
licht wilt u de looproutes over uw bedrijfsterrein laten 
lopen	om	daar	uw	exposure	specifiek	te	vergroten.	
Een school ondersteunen of een looptrainer uit uw naam 
laten werken? Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Neem contact op met de organsitie van de AMC Loop:
SportConnection i.o.v. het AMC
amcloop@sportconnection.nl

De AMC Foundation als goed doel
Door mee te lopen met de AMC Loop kunt U de stich-
ting AMC Foundation ondersteunen. Deze stichting 
is opgericht om giften en donaties van particulieren, 
particuliere stichtingen en bedrijven op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en onder-
wijs te werven. Voor meer info: www.amcfoundation.nl
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*alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
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De AMC loop wordt georganiseerd door:
SportConnection iov. het AMC
Email: info@sportconnection.nl
Adres: Wateringweg 12, 2031 EJ Haarlem

evenementenbureau
www.sportconnnection.nl

SportConnection

ZONDAG 25 MEI 2014

www.amc-loop.nl


