
 
 
De afgelopen vier jaar organiseerde Rotary in Houten de Santa Run: een fun-run waarbij 
deelnemers in kerstman-outfit een parcours afleggen voor het goede doel. Veel bedrijven 
sponsorden dit evenement. De opbrengst kwam onder andere ten goede aan Houtense sportclubs, 
de Nierstichting en aan Stichting Leergeld. Dit jaar kan de Santa Run in de oorspronkelijke vorm niet 
plaatsvinden, omdat de door het RIVM geadviseerde 1,5 meter voor lopers en toeschouwers niet 
kan worden gewaarborgd.  
 
Rotary Santa Run Kerstpakket Actie 2020  
Om toch recht te doen aan het uitgangspunt “Lopen voor het goede doel en het omarmen van het 
kerstgevoel” heeft Rotary een alternatief evenement bedacht: de Rotary Santa Run Kerstpakket 
Actie. Deze alternatieve Santa Run kan áltijd doorgaan en is bedoeld om onze trouwe sponsoren, 
Houtense ondernemers en mensen die het verdienen een steuntje in de rug te geven. Dit jaar 
vragen we daarom in principe geen financiële sponsoring maar vooral lokale producten. Deze zullen 
onderdeel worden van het kerstpakket dat op 19 december a.s. zal worden bezorgd bij Houtenaren 
die dat verdienen. Met de inhoud maken ondernemers en retailers promotie voor hun zaak en 
kunnen zij extra bezoekers en klanten aantrekken. Bij deze actie snijdt het mes aan meerdere 
kanten: het steekt mensen een hart onder de riem, het steunt ondernemers en het zorgt voor een 
mooie kerstbeleving voor alle lopers, ontvangers en Houtenaren.  
 
Hoe werkt het? 
De Rotary Santa Run Kerstpakket actie werkt als volgt: 
 

• Op zaterdag 19 december a.s. kleurt het straatbeeld in Houten rood met Kerstmannen, -
vrouwen en -kinderen die onderweg zijn om 500 gratis kerstpakketten te bezorgen.  

• De potentiële ontvangers van de pakketten worden aangedragen door Houtenaren die 
vinden dat de ontvanger dit verdiend heeft in de ruimste zin van het woord. Omdat ze een 
bijzondere prestatie hebben geleverd, iets goeds hebben gedaan, misschien eenzaam of 
minder daadkrachtig zijn of vanwege een andere voor de aandrager belangrijke reden.  

• Deze kerstpakketten willen we graag vullen met lokale producten en vouchers van Houtense 
ondernemers/retailers.  

• De kerstpakketten worden bij voorkeur bezorgd door de aanvrager, die hier een symbolisch 
bedrag van € 5,- aan gaat bijdragen.  

• De bezorgers van de kerstpakketten krijgen bij het afhalen van het kerstpakket op zaterdag 
19 december gratis één of meerdere Santa Claus pakken. De kerstpakketten worden 
vervolgens in het Santa Claus pak bezorgd bij de ontvangers. 

• Aan de deelnemers wordt gevraagd om van het bezorgmoment een foto te maken en dit op 
social media te delen, zodat heel Houten de actie online kan meebeleven.  
 

Het resultaat is een duidelijke win-win situatie: ontvangers blij met hun kerstpakket, ondernemers 
meer aandacht en de Santa Claus runners blij om iets goeds te doen voor de Houtense samenleving. 
Op die manier omarmen we allemaal het kerstgevoel. 
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Hoe kunt u deelnemen? 
Deelname aan deze actie biedt een unieke mogelijkheid om uw bedrijf op een positieve manier 
onder de aandacht te brengen en extra traffic naar uw winkel te genereren. Dit kan door het 
beschikbaar stellen van een bijdrage aan het kerstpakket, bijvoorbeeld in de vorm van: 
 

• Een voor uw winkel typerend product 
• Een voucher waarmee mensen iets in de winkel kunnen ophalen  
• Een korting bon voor een aantrekkelijk aanbod in uw winkel  
• Een bijdrage om Uw logo aan te brengen op de doos van het kerstpakket 

 
U bepaalt zelf wat u in het pakket wilt doen en hoeveel items u beschikbaar stelt. We gaan voor 500 
pakketten, maar minder items aanleveren is ook mogelijk. Niet elk pakket zal er identiek uitzien. Bij 
de samenstelling van de pakketten wordt uiteraard wel naar balans in waarde gezocht. 
 
Vandaag bent u benaderd door een vertegenwoordiger van Rotary Santa Run met de vraag of u aan 
deze actie wilt deelnemen. Als de actie u aanspreekt, wilt u dan in een email-bericht onderstaande 
gegevens doorgeven via kerstpakket@rsr2020.nl. Heeft u nog vragen of behoefte aan meer 
toelichting of overleg, dan kunt u bellen met Eric van Vliet via 0651511688. 
 
Tenslotte 
Dit jaar verloopt in vele opzichten anders dan anders. Maar samen gaan we ervoor zorgen dat heel 
Houten op 19 december rood kleurt van de Santa Claus runners met kerstpakketten! En uiteraard 
hopen we in 2021 weer gezamenlijk de 5e editie van de Rotary Santa Run te kunnen organiseren! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rotary Santa Run 
 

 
Deelnameformulier 
Leuk dat u wilt deelnemen aan de Rotary Santa Run 2020 Kerstpakketactie! Zend vóór 1 
november a.s. een emailbericht naar kerstpakket@rsr2020.nl met daarin de volgende informatie: 
 

• Naam onderneming 
• Naam contactpersoon 
• Telefoonnummer contactpersoon  
• Welk product, voucher of item u wilt toevoegen aan het kerstpakket 
• Hoeveel producten of vouchers u wilt toevoegen aan het kerstpakket 

 
Nadat wij uw mailbericht ontvangen hebben, krijgt u een bevestiging en nemen wij contact met u 
op om te bespreken wanneer uw product/voucher beschikbaar komt en hoe we de logistiek gaan 
regelen. 
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