
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABN AMRO Businessloop tijdens Vestloop Alkmaar op 17 mei 2012 
 

Met dit bericht willen wij je enthousiasmeren voor de ABN AMRO Businessloop tijdens de Vestloop Alkmaar 

op donderdag 17 mei 2012 (Hemelvaartsdag). 

ABN AMRO Alkmaar organiseert de Businessloop van dit loopevenement en samen met de ABN AMRO 

Foundation sponsoren wij de nieuwe educatieve ruimte van het Stedelijk Museum Alkmaar.  

 

De Vestloop is een prachtige run door het historische centrum van Alkmaar. Het parcours is 5 km lang; de 10 

km is tweemaal dit parcours. 

 

Wij willen hier een happening van maken en zoveel mogelijk collega's, bedrijven, klanten en anderen op de 

been krijgen om met elkaar een sportieve prestatie neer te zetten en daarnaast zoveel mogelijk geld in te 

zamelen voor het goede doel en zo samen met ons maatschappelijke betrokkenheid te tonen!  

 

ABN AMRO verzorgt het inschrijfgeld en een (running) shirt. We vragen wel een kleine tegenprestatie. Iedere 

deelnemer zorgt voor een minimale sponsor inleg van €10,- (meer is natuurlijk ook goed). Inleg graag storten 

op rekening nummer 56.40.40.548 t.n.v. H. van Zijl inzake Vestloop Alkmaar. 

 

Algemene informatie  
Wanneer                       17 mei 2012  

Hardlopen                       5 km of 10 km 

Start           13.00 uur   

Verzamelen                    ABN AMRO, Bagijnenstraat 2, Alkmaar (bij de start/finish) 

Inschrijven                      via inschrijfformulier z.o.z. 

mailen naar  sales.management.district.alkmaar@nl.abn.amro.com , of sturen naar 

ABN AMRO Salesmanagement, Bagijnenstraat 2, 1811 KA Alkmaar (CB9068). 

Start & Finish                       Canadaplein Alkmaar, naast de Grote Kerk. 

Parkeergelegenheid            Parkeergarage de Vest en parkeergarage de Singel  

 

Inschrijven als team 

Met minimaal drie en maximaal tien deelnemers kan je je als team inschrijven. Met een bedrijf, maar ook met 

familie, vrienden, enzovoort kan je een team vormen. Let er wel op dat de teamnaam bij alle deelnemers exact 

hetzelfde wordt ingevuld. Als je zonder teamnaam inschrijft, wordt je ingedeeld bij een ABN AMRO-team.  

De uiterste inschrijfdatum is dinsdag 1 mei 2012. De tijd van de snelste drie lopers van een team wordt als 

teamtijd geregistreerd. De teamtijd wordt daags na de Vestloop op de site van atletiekvereniging Hylas 

(www.avhylas.nl) gepubliceerd. De individuele tijd wordt dezelfde dag op de site geplaatst. 

                                 

Kantoor Alkmaar als uitvalsbasis 

Op deze dag is ons kantoor Bagijnenstraat Alkmaar voor de deelnemers aan de ABN AMRO Businessloop 

geopend vanaf 11.00 uur. Het startnummer, het shirt en de chip worden hier uitgereikt. Daarnaast is er een 

mogelijkheid om je om te kleden, je spullen achter te laten en na afloop wordt voor een hapje en drankje 

gezorgd. Aanmoedigers zijn natuurlijk ook welkom.  

Kom op tijd want om 12.00 uur start de Kidsrun voor onze deur. 
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Inschrijfformulier voor de Vestloop Alkmaar op 17 mei 2012 
Uiterlijke inschrijfdatum dinsdag 1 mei 2012. 

 
Ik geef mij op voor de  run O   5,0 KM      

O 10,0 KM     
 

Roepnaam  : ………………………………………………………… 
 
Tussenvoegsel : ………………………………………………………… 
 
Achternaam  : ………………………………………………………… 
 
Woonplaats  : ………………………………………………………… 
 
Teamnaam  : ………………………………………………………… 
 
Geslacht  : Man  / Vrouw 
 
Geboortedatum : ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer : ………………………………………………………… 
  
E-mail   : ………………………………………………………… 
 
Maat T-Shirt  :    O M     O L   O XL 

 
Opmerkingen: 

 Team bestaat uit min. 3 en max. 10 personen 
 Elke deelnemer dient een eigen inschrijfformulier in te leveren. 

(Ook als je in een team deelneemt). Ingevuld formulier kan gemaild worden naar      
sales.management.district.alkmaar@nl.abnamro.com of sturen naar ABN AMRO Bank 
t.a.v. Sales Management (CB9068), Bagijnenstraat 2, 1811 KA Alkmaar  

 Het sponsorgeld graag storten op rekeningnummer 56.40.40.584  
t.n.v. H. van Zijl – Inzake Vestloop Alkmaar (Minimale sponsor inleg € 10,00) 

 Deelname is geldig na ontvangst sponsorbedrag en volledig ingevuld formulier. 

 

 

 
 

mailto:alkmaar@nl.abnamro.com

