Oud Gastel, 2018

Geachte relatie,
tVeerke organiseert jaarlijks 10 uiteenlopende sportieve evenementen. Daarmee levert tVeerke een
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Oud Gastel en omgeving. Het belangrijkste evenement
is ongetwijfeld de Triathlon, met ruim 1000 deelnemers waaronder diverse landelijke toppers. Al
ruim dertig jaar is de triathlon van Oud Gastel een begrip in Nederland. We hebben een breed
draagvlak in de regio en gemeente, en grote betrokkenheid van velen als vrijwilliger en deelnemer

Triathlon Oud Gastel
In 2017 waren een kleine 1200 deelnemers actief tijdens de triathlon van Oud Gastel, waarmee Oud
Gastel zich in de top 5 van deelnemersaantallen aan een triathlonevenement in Nederland schaart.
In de editie 2018 zullen naast een tweetal 1/3e triathlons (een recreatieve serie en een
wedstrijdserie), een kwart triathlon en een tweetal 1/8e triathlons (waaronder een volledige serie
met uitsluitend dorpsgenoten) en een trio-triathlon worden afgewerkt. Natuurlijk is er op vrijdag
weer de jeugdtriathlon gepland.
Voor heel veel regionale bedrijven was en is de triathlon van Oud Gastel al jaren een dankbaar p.r.project, waarbij op verschillende wijze sponsoring gestalte gegeven kan worden.
Graag bespreken we met onze sponsoren de mogelijkheden voor sponsoring voor de editie 2018 of
2019 van de triathlon van Oud Gastel.

Evenementen en deelnemers
De triathlon is ons grootste evenement maar we hebben daarnaast nog een negental andere
evenementen. tVeerke kijkt constant naar de relevantie van haar evenementen en past deze aan om
zoveel mogelijk deelnemers een kans te geven om mee te doen. Zo is de Vlietloop sinds 2016 een
halve marathon, maar voor de beginnende atleten hebben we ook een 5km aan het programma
toegevoegd. In 2018 zullen we tevens de Pekkercross voorzien van een facelift, en organiseren we de
Gastelse Obstacle run.

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

Als sponsor van onze evenementen zijn er diverse keuzemogelijkheden tot sponsoring, met
verschillende sponsoruitingen.
De evenementen van ’t Veerke zijn:











Gastelse Obstacle run
Vliettocht
Pop en Sportkwis
Zomertijdloop
Oranjeloop
Vlietloop
Tridaagse
Jeugd Triathlon
Triathlon
Heerlijk Avondjeloop

Het afgelopen jaar deden 3700 deelnemers mee aan onze evenementen;




75 % afkomstig uit regio West Brabant
45 % afkomstig uit de gemeente Halderberge
25 % overigen

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

Sponsorpakketten
Sponsormogelijkheden zijn verdeeld in;







Basissponsor
Jaarsponsor
Hoofdsponsor
Naamsponsor
Promotiestand op triathlonmarkt
VIP-programma

Basissponsor





Vermelding op lichtkrant bij Obstacle run
Spandoek bij triathlon
Spandoek bij Vlietloop
Gratis startbewijzen voor bedrag van € 10

Jaarsponsor






€ 302 incl. BTW

Vermelding op lichtkrant bij Obstacle run
Spandoek bij triathlon
Spandoek bij Vlietloop
Naam/logo op herinnerings t-shirt vrijwilligers triathlon
Gratis startbewijzen voor bedrag van € 25

Hoofdsponsor









€ 121 incl. BTW

€ 605 incl. BTW

Vermelding op lichtkrant bij Obstacle run
Spandoek bij triathlon
Spandoek bij Vlietloop
Naam/logo op herinnerings t-shirt achterzijde deelnemers triathlon
Vermelding op website homepagina ’t Veerke
Vermelding flyers Vlietloop en Onstacle run
Gratis startbewijzen voor bedrag van € 50
Naam/logo op scherm achter prijspodium (Vlietloop, Obstacle run, Triathlon)

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

Topsponsor









€ 1210 incl. BTW

Vermelding op lichtkrant bij Obstacle run
Spandoek bij triathlon
Spandoek bij Vlietloop
Naam/logo op herinnerings t-shirt achterzijde deelnemers triathlon
Vermelding op website homepagina ’t Veerke
Vermelding flyers Vlietloop en Obstacle run
Gratis startbewijzen voor bedrag van € 100
Naam/logo op scherm achter prijspodium (Vlietloop, Obstacle run, Triathlon)

Naamsponsor


Afhankelijk van het evenement wordt er een prijsafspraak gemaakt voor de duur van drie
jaar. Dat evenement van ’t Veerke zal in alle uitingen de naam van de naamsponsor
meekrijgen. In een persoonlijk gesprek worden de afspraken gemaakt.

Promotiestand triathlonmarkt


€ 181.50 inc. BTW

Mogelijkheid tot promoten/verkopen van producten.

Natuurlijk is ’t Veerke in staat maatwerk qua sponsoring te leveren. Mocht u als sponsor in de
bovengenoemde mogelijkheden geen geschikte toepassingsmogelijkheid hebben aangetroffen voor
de door u gewenste sponsorwensen, neem dan contact op met Corne Kriesels, tel. 06-51463340 of
email cornekriesels@ziggo.nl
In de loop der jaren is ’t Veerke steeds opnieuw in staat geweest regionaal en landelijke publiciteit te
genereren door middel van de evenementen en de inspanningen van het bestuursteam.
Een ideale mogelijkheid dus om uw bedrijf “in de kijker” te plaatsen. Zo waren de evenementen van
’t Veerke in de afgelopen jaren al ruim onder de aandacht van de landelijke media door:





Zapp sport (NOS)
RTL 4
SBS6
EO

jeugdtriathlon
triathlonparcours over nog gesloten A4
Piet Paulusma Heerlijk Avondje loop
Rennen voor Twee

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

Feiten en cijfers
Deelnemers aantallen
Evenement
Pekkercross
Vliettocht
Pop- en sportkwis
Zomertijdloop
Oranjeloop
Vlietloop
Avond 4daagse
Tridaagse
Triathlon
Heerlijk Avondje loop
Totaal bereik

Deelnemersaantal
250
Deze toertocht voor schaatsers is tot op heden nog niet georganiseerd.
Potentieel 5000 deelnemers.
200
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3200 deelnemers
(Vliettocht niet meegerekend, en exclusief vrijwilligers en publiek)

Aantal deelnemers per evenement
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1000
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0

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.
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De site van ’t Veerke trekt jaarlijks 180.000 bezoekers (http://www.tveerke.nl/), en daarnaast is ’t
Veerke actief op Facebook (tVeerke Oud Gastel) en Twitter (@tveerke).

Contact gegevens
Algemeen

tVeerke

Voorzitter

Corne Kriesels

Secretaris

Wim van den Broek

Email
Web
Facebook
Twitter
Email
Tel.
Email
Tel.

info@tveerke.nl
www.tveerke.nl
tVeerke Oud Gastel
@tveerke
cornekriesels@ziggo.nl
06 51463340
Wim-broek@home.nl
06 13781446

tVeerke is een vrijwilligers organisatie, die al meer dan 30 jaar garant staat voor een tiental uitdagende sportieve
evenementen. We streven naar professioneel georganiseerde, laagdrempelige wedstrijden, waaraan iedereen zijn
bijdrage kan leveren als publiek, deelnemer, vrijwilliger en sponsor. Daardoor hebben we een breed draagvlak in de
samenleving. tVeerke houdt van aanpakken en biedt gezelligheid voor alle betrokkenen.

