
 

 

Doen jullie mee met de KomKids Kids-run op 10 november? 
 

 
Beste KomKids-kinderen & ouders, 
 
Zondag 10 november vindt de eerste editie plaats van de enige échte KomKids-run. Als onderdeel van de Halve 
Marathon van Vlaardingen georganiseerd door Atletiekvereniging Fortuna. Een run waar kinderen van 5 t/m 
12 jaar een parcours kunnen afleggen van 1 kilometer en waar meedoen belangrijker is dan winnen.  
 
Praktische informatie 
Zondag 10 november 2019 om 14:30u begint onze KomKids-run met een afstand van 1 kilometer. 
Locatie Atletiekvereniging Fortuna - Broekpolder Vlaardingen. 
 
Adresgegevens: AV Fortuna: Watersportweg 11a - 3138 HD Vlaardingen 
 
Kosten & inschrijven 
Inschrijven kan tot 14 oktober en de deelnamekosten zijn €2,50 per kind.  
Elk kind kan zich inschrijven via onderstaande link: https://inschrijven.nl/form/2019111009211-nl    
Of ga naar www.inschrijven.nl. Zoek op Vlaardingen, Vulkaan halve marathon en selecteer de KomKidsrun 
 
Lees voordat je je inschrijft onderstaande stappen nog even goed door: 

• Ga naar de website (zie link hierboven); 

• Kies KomKids-run; 

• Vul je gegevens in, maar vergeet niet het volgende; 
Let op! Vul niet jouw eigen adres in, maar de naam van de KomKids BSO-locatie. Op deze manier weten we 
hoeveel kinderen er per locatie mee doen. En dat is handig voor de begeleiding. 
 
Insteek deelname 
De kinderen krijgen een startnummer en als ze gefinisht zijn een mooie medaille. In het kader van meedoen is 
belangrijker dan winnen worden er geen prijzen uitgereikt. Elke finishtijd is goed en we hopen vooral dat 
iedereen met plezier mee rent/loopt.  
 
Vrijwilligers tijdens de KomKids-run 
Tijdens de KomKids-run delen onze KomKids-medewerkers startnummers uit, staan ze op de route zodat ieder 
kind de finishlijn haalt en als klap op de vuurpijl reiken ze de medailles uit.  
 
Heb je vragen? Gewoon vragen! De pedagogisch medewerkers van je groep staan voor je klaar om deze voor 
je te beantwoorden. 
 
Wij gaan alvast warmlopen. Tot zondag 10 november! 
 
Met een sportieve groet, 
Team KomKids-events 

https://inschrijven.nl/form/2019111009211-nl
http://www.inschrijven.nl/

