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FietsZe race & mtb club 

  

Voor u ligt het sponsorplan van FietsZe race & mtb club club. Binnenkort komen we 

weer bij u langs om dit sponsorplan met u te bespreken. Mocht u eerder contact 

willen dan vindt u op de laatste pagina onze contactgegevens.   

 

Inleiding,  

FietsZe is 30 mei 2018 opgericht door een groep enthousiaste fietsers. De aanleiding 

voor dit initiatief is de realisatie van een mountainbike-route door de terreinen van 

de Maatschappij van Weldadigheid en omgeving. Met deze fietsclub trachten wij een 

verbinding tussen de dorpen rondom dit gebied te leggen.  

Het doel van de vereniging is het sportieve fietsen, in de meest brede zin van het 

woord, te bevorderen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat de zorg voor een 

verantwoord gebruik van onze mooie omgeving belangrijk is. Mens en dier dienen 

geen last van elkaar te hebben. Wij willen, samen met andere gebruikers, op een 

sportieve wijze genieten van de mooie omgeving. Dat betekent wel dat de veiligheid 

voor de rijders en andere gebruikers zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn. 

                                                                                                                      

Club en vrijwilligers,  

  

FietsZe race & mtb club heeft het geluk te beschikken over vele vrijwilligers. Zonder 

de medewerking van deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn deze MTB route aan 

te leggen. Naast al het werk dat zij voor de club verzetten dragen deze mensen tevens 

sterk bij aan de sfeer, die op een positieve manier om de club hangt.  

  

 Club en sponsoren,   

  

Om de FietsZe race & mtb club mogelijk te maken zijn we mede afhankelijk van 

sponsoring door het plaatselijke en regionale bedrijfsleven.  

 Dankzij de inbreng van het bedrijfsleven heeft FietsZe race & mtb club de 

mogelijkheden om hun leden en vrijwilligers  van de juiste faciliteiten te voorzien  en 

de bijdrage van de contributie op een aanvaardbaar niveau te houden. Bent u als 

ondernemer of particulier maatschappelijk betrokken?   

  

Geef FietsZe race & mtb club de kans om sportieve kilometers te rijden en wordt of 

blijf op enigerlei wijze als sponsor verbonden aan onze mooie club.                                                                                                                            

 

“Wat gebeurt er met mijn financiële bijdrage?”  

  

De financiële middelen die u ter beschikking stelt worden zorgvuldig 

besteed. Concreet wordt met uw sponsoring een bijdrage geleverd aan de 

volgende zaken:  



 

  

• Bijdrage in de aanschaf van kleding voor onze leden. 

• Kosten voor het financieren van de MTB route. 

• Kosten voor het onderhouden van de MTB route. 

• Kosten voorbereiding van evenementen in de vorm van toertochten.  

• Clinic en trainingskampen organiseren. 

• Verzekering en vergunningen.  

  

 Sponsorvormen 

Hoofd- en kleding sponsoren 

Hoofd- en kleding sponsoren zijn de grotere sponsoren. Ze krijgen een full package 

aan presentatiemogelijkheden. Deze sponsoren gaan een overeenkomst aan voor 

minimaal drie jaar en betalen een jaarlijkse bijdrage, afhankelijk van de grootte 

waarop zij op de clubkleding willen verschijnen. 

Evenement sponsoren, 

Evenement sponsoren zijn sponsoren die alleen een specifiek evenement willen 

ondersteunen. Dit kan middels zowel financiële steun als in natura (bijv. sportvoeding 

e.d.). Evenement sponsoren krijgen volledige presentatie-mogelijkheden zowel voor 

als tijdens het evenement. 

Sponsorleden, 

Sponsorlid is eigenlijk een combinatie van sponsor en lid (of een werknemer als lid). 

Voor leden die een eigen onderneming hebben (of sponsoren die lid worden) is dit 

een ideale mogelijkheid om het sportieve en zakelijke te combineren. Het 

sponsorlidmaatschap kost slechts €150 per kalenderjaar. Net als bij een normaal lid 

kan het jaarlijks worden opgezegd. Een sponsor lid heeft alle rechten (en plichten) die 

ook een gewoon lid heeft. Voor een sponsor die meerdere werknemers wil 

aanmelden gelden aangepaste tarieven. 

Sponsors, 

Een club van vijftig euro zijn leden en sponsoren die de club een warm hart 

toedragen. Contract wordt stilzwijgend verlengd en is per paar jaar opzegbaar. 

Vrienden van FietsZe 

Donateurs van FietsZe, minimale inleg van 5 euro per jaar. Donatie wordt stilzwijgend 

verlengd en is per paar jaar opzegbaar. 

 



 

Daarbij houden we de belangen van de sponsor in het oog: 

 ontwikkelen van een sterke bedrijfsidentiteit, 
 het presenteren van een duidelijke waarde propositie 
 en, als gevolg daarvan, het vergroten en versterken van hun reputatie. 

Vaak zijn het logo en/of de naamsbekendheid belangrijk, maar de belangrijkste reden 

om sponsoractiviteiten te ontplooien is de kans om het verhaal van het bedrijf voor 

het voetlicht te brengen en een sponsorschap betekenis en inhoud te geven. 

 
Hoofd en kleding 
sponsoren 

Evenementspons
oren 

Sponsorleden Sponsors Vrienden van 
FietsZE 

Termijn 3 jaar evenement 1 jaar 1 jaar Per jaar 

Kosten Vanaf € 500  t.b. € 150 € 50 Vanaf € 5 

Wat Toegang tot 

evenementen en 

tochten (2 pers.) 

Lidmaatschap 1 
vertegenwoordig
er 

Presentatie op: 

-     Website (logo + 
link) 

-     Nieuwsbrieven 

-     Aankondigingen 

-     Banner/bord & 
omroepreclame 
bij 
evenementen. 

-    Clubkleding (min
. 15x5 cm) 

-     Promotionele 
ondersteuning 
door rijders 

Toegang tot het 

betreffende 

evenement (2 

pers.) 

 

Presentatie op: 

Website (logo + 
link) 

 Nieuwsbrieven 

 Aankondigingen 

 Banner/bord 

Omroepreclame 

Per evenement 

Toegang tot 

evenementen en 

tochten (2 pers.) 

Lidmaatschap 1 

vertegenwoordig

er 

Presentatie op: 

 Website (logo) 

Nieuwsbrieven 

Aankondigingen 

Mogelijkheid om 
basis clubkleding 
set af te nemen 
tegen clubprijs. 

 

Toegang tot 

evenementen 

en tochten (2 

pers.) 

Nieuwsbrieven 

Stilzwijgend 

verlengd. 

 

Nieuwsbrieven 

Stilzwijgend 

verlengd. 

 

 

 

 



 

 

 

Wilt u sponsor worden?  

Binnenkort nemen wij weer contact met u op om ons plan met u door te spreken

               

Met vriendelijke groet,  

Het Bestuur 

 

 
 

 

 

 

 

Eventuele opmerkingen/suggesties voor de organisatie. 

 

  

 

 

 


