
Livestrong in Nederland 
 
Ons LIVESTRONG team heeft een erkende samenwerking met de Lance Armstrong Foundation – het 
LIVESTRONG hoofdkantoor in Austin, Texas (VS) – die sinds 1997 wereldwijd tegen kanker vecht. Wij wil-
len LIVESTRONG in Nederland op de kaart zetten. Want ook in ons land is kanker doodsoorzaak nummer 
één. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker, de andere twee staan een vriend of familielid bij of ver-
liezen hem of haar. Jaarlijks eist kanker bijna 42 duizend levens in Nederland. 
 
Missie 
Dit gevoel van onmacht omzetten in kracht en actie, is waar onze stichting voor staat. We willen 
de bewustwording voor het kankerprobleem in Nederland verhogen, geld bij elkaar brengen om weten-

LIVESTRONG MARATHON WEEKEND  
DEELNAMEFORMULIER LES MILLS RELEASES 
29 SEPTEMBER 2012 14:00 - 17:00 UUR 

Lokatie: Sportschool-Fitnesscentrum Richard de Bijl & Chita Gross, Galileïlaan 5 te Spijkenisse  

 
Beleef de nieuwste workouts van al onze Les Mills lessen! Durf jij het aan om deze marathon te doen en 
en LIVESTRONG NL te sponsoren!  
De RPM-releases worden volledig gegeven, alle overige duren korter, maar gaan non-stop door. 
Uiteraard is het ook mogelijk om uitsluitend die workouts te doen die je voorkeur hebben. 
Niet alleen de instructeurs van Sportschool-Fitnesscentrum Richard de Bijl & Chita Gross, maar ook een 
nationale presenter / ambassadeur van LIVESTRONG NL zal bij dit evenement aanwezig zijn! 
 
Geef aan wat je wilt doen:   
14:00 uur  Opening (grote zaal) ja / nee    
14:15 uur Bodystep   ja / nee  14:15 uur RPM ja / nee 
14:45 uur Bodypump    ja / nee  15:15 uur RPM   ja / nee 
15:15 uur BodyBalance  ja / nee   
15:45 uur BodyCombat  ja / nee 
16.15 uur BodyJam    ja / nee   
16:45 uur Sluiting en trekking lootjes 
 
Inschrijving  en betaling (contant) via onze sportschoolreceptie.   
Kosten voor de Les Mills releases zijn gering, we stellen het enorm op prijs als je een hoger bedrag wilt sponsoren: 
1 les € 5,00 
2 lessen € 10,00 + armband 
3 lessen € 15,00 + armband en bidon 
4 of meer € 20,00 + armband en bidon en een lootje om mooie prijzen te winnen. 
 

Naam:   ___________________________________________________ 

E-mailadres : ___________________________________________________ 

Telefoonnr:  ___________________________________________________ 

 

Les Mills Releases  €  __________  extra sponsorgeld €  __________    


