
Beste Steppers 

 

Begin oktober hebben al 873 sportievelingen zich ingeschreven voor de 5° Steps on Fire.   

Hoogste tijd om je maatjes aan te zetten zich in te schrijven want we sluiten af bij 1.000 

wandelaars.  

De digitale affiche van onze 5e editie vind je in bijlage. Deel deze gerust met al je vrienden! 

 

Ongeveer 80% start in Antwerpen-Centraal met de bedoeling het volledige traject af te 

stappen. 

De starters in Antwerpen ontvangen een andere kleur fluovest dan de wandelaars met een 

geel hesje die onderweg inhaken. 

Naar vaste traditie ontvangt elke deelnemer die het volledige traject heeft afgelegd een 

herinneringspin aan de finish in Mol. 

Natuurlijk zijn we ook blij met deelnemers die slechts een gedeelte van het parcours 

afleggen of zij die de "Die-Hards" op het laatste traject vanaf Geel komen ondersteunen.  

Naar goede gewoonte kan er bij elk station (bevoorrading) gestart worden.  

De totale afstand van de wandeling bedraagt dit jaar 63km.  

Halverwege de laatste etappe van Geel naar Mol (10km) wordt een gezellige extra 

bevoorrading voorzien.  
 

Tijdens de volgende weken sturen we nog 2 infomails met nuttige informatie betreffende: 

timing en parcours, vertrek- en aankomsturen NMBS, onze busdiensten naar Antwerpen, de 

bevoorradingsposten onderweg en een aantal praktische afspraken. 
 

In deze 1° info-mail meer informatie over het "benefiet" gedeelte van Steps On Fire.  

Vorig jaar schonken we meer dan 19.000,-- EUR aan vzw Help Brandwonden Kids. 

Het inschrijvingsgeld dat jullie betaalden is een start, maar er is meer mogelijk... 

Met jullie steun kunnen we in 2019 over de kaap van 20.000,-- EUR gaan.  
 

Vraag aan familie, vrienden, collega's, bekenden of bedrijven in de buurt of ze je willen 

sponsoren per gewandelde kilometer.  

Zelfs de kleinste donatie is welkom! Als elke wandelaar er in slaagt 10,-- EUR extra in te 

zamelen zijn we al halfweg. 
 

Hoe werkt extra sponsoring? 

Vb: Collega An sponsort Jan Wandelaar voor 0,10 EUR/km. Indien Jan Wandelaar de volle 63 

km aflegt sponsort An voor 6,30 EUR. Natuurlijk kan je ook reclame maken voor een bedrijf 

dat jou wil sponsoren. Het extra sponsorbedrag dat je verzamelt staat los van het 

inschrijvingsgeld en wordt integraal doorgestort aan vzw Help Brandwonden Kids. 

Zo vangen we vier vliegen in één klap: 

1)   Jij en je milde sponsor(s) ondersteunen ons project. 

2)   Jij wordt extra gemotiveerd om de uitdaging tot een goed einde te brengen. 

3)   De deelnemers met de vijf hoogste sponsorbedragen ontvangen mooie prijzen. Onze 

hoofdprijs is een wijndegustatie voor 12 personen twv 300,-- EUR geschonken door Merloo. 



4)   Giften vanaf 40,-- EUR zijn fiscaal aftrekbaar. De attesten worden opgemaakt door 

vzw Help Brandwonden Kids. Meer hierover op www.stepsonfire.com onder de rubriek: 

wandeling/Fiscaal attest. 
 

Breng het ingevulde sponsorformulier (in bijlage) met eventueel contant ontvangen geld 

mee op 23 november en overhandig het aan de mensen van Steps On Fire die je opwachten 

aan de start bij jouw station.  
 

De opbrengst van de wandeltocht zal bekendgemaakt worden op onze website en onze 

Facebookpagina begin januari. 

www.stepsonfire.com                                  www.facebook.com/stepsonfire/ 

 

Sportieve groeten, 

Steps-On-Fire 
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