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Rijsenhout november ’19
Hallo beste buren
Met uw mooie organisatie maakt u deel uit van de gemeenschap Haarlemmermeer en het dorp
Rijsenhout. Wij willen ons even aan u voorstellen.
De Stichting Wielervrienden Rijsenhout organiseert de Dorpsronde van Rijsenhout. Door het
enthousiasme van het bestuur, onze vrijwilligers en sponsoren realiseren wij deze activiteit al 55
jaar.
De Ronde van Rijsenhout is populair omdat altijd er veel bekende renners aan de start verschijnen.
Deze deelnemers komen niet alleen uit Nederland maar ook van uit geheel Europa ook wij hebben
regelmatig deelnemers uit Australië en Amerika.
Programma 11 juni 2020
16:30 Dikke banden race 7-8 jarigen
16:45 Dikke banden race 9-10 jarigen
17:00 Dikke banden race 11-12 jarigen
17:30 (e) Elite/beloften club Vr/ Amateur –Vr/junioren –Vr
19:15 (a1) Elite mannen Beloften /Amateurs
Prijzengeld
Wij organiseren de wedstrijd onder auspiciën van de KNWU. Wij houden ons aan deze richtlijnen,
maar hebben wel het beleid, dat het prijzengeld bij de dames en heren gelijk is. Wij betalen geen
startgeld aan de deelnemers.
Bijdrage
Voor onze Dorpsronde van Rijsenhout zoeken wij sponsors die ons financieel willen ondersteunen.
Ons doel is een win-win situatie en wij zullen dan ook alles ondernemen dat in ons bereik ligt om
uw firmanaam zo goed mogelijk te promoten. Voor de sponsorbijdrage bieden wij u als
tegenprestatie:

Sponsoring:
 Er is een mogelijkheid om toe te treden tot de club van 50
Kosten € 50,00 per jaar. Uw naam wordt vermeld bij de premiesprint.


Uw firmanaam wordt minimaal 4 keer omgeroepen tijdens de Ronde,
vanaf de start tot het slot. (16.00 tot 21.00 uur)
Bijdrage: € 100,00



Uw firmanaam wordt minimaal 6 keer omgeroepen tijdens de Ronde,
vanaf de start tot het slot. (16.00 tot 21.00 uur)
Bijdrage: € 150,00



Uw firmanaam wordt minimaal 12 keer omgeroepen tijdens de Ronde,
vanaf de start tot het slot. (16.00 tot 21.00 uur)
Bijdrage: € 300,00 inclusief spandoek met uw firmanaam .



Wij hebben een rondeklassement waaraan uw naam verbonden kan zijn.
Bijdrage: €250,00



Wij hebben een eindklassement waaraan uw naam verbonden kan zijn.
Bijdrage: €250,00



Totaalpakket:
Minimaal 12 keer omgeroepen plus keuze uit een klassement.
U mag in overleg met de organisatie reclame maken voor uw bedrijf in de vorm van
spandoeken, vlaggen, auto’s, folders etc. Tevens is het mogelijk dat wij de spandoeken laten
maken zodat er een mooie finishstraat ontstaat. De insteek is, dat het een professionele
uitstraling heeft. Totale Bijdrage €500,00





BTW factuur
Ook zijn er mogelijkheden om middels een btw factuur een sponsorbijdrage te leveren t.b.v. van
o.a. geluidsvoorziening, EHBE, prijzen, bloemen, ect
Gast tijdens Ronde:
Uiteraard bent u van harte welkom bij de Ronde, indien de wedstrijd het toelaat kunt u
meerijden in één van onze volgwagens of krijgt u een kijkje achter de schermen. Dan wordt u
begeleid door één van onze medewerkers die u alles kan vertellen over de wielersport. En als u
het leuk vind kunt u op de foto met de winnaars.



Startschot / prijsuitreiking:
Er is ook een mogelijkheid om de eindprijs door een vertegenwoordiger van uw organisatie te
laten uitreiken. Ook kan het startschot door één van uw vertegenwoordigers in overleg met ons
worden gegeven.

Contact
Indien u bent geïnteresseerd in ons verzoek, zouden wij graag met u in contact treden om de
details te bespreken. Alvast heel erg bedankt voor uw belangstelling en uw aandacht.
In afwachting van uw reactie wensen wij uw veel succes met uw onderneming.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur Stichting Wielervrienden Rijsenhout
Namens deze, De secretaris Willem van Dongen
Volg ons op Facebook: Stichting Wielervrienden Rijsenhout
like ons
De stichting Wielervrienden Rijsenhout met het KvK nummer 73045675 opgericht 7 november 2018 stelt zich ten doel het jaarlijks onder auspiciën van
de K.N.W.U organiseren van een of meer wielerronde(n)

