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ORGANISATIE
STICHTING WIELERRONDE
OOSTVOORNE
Bob Braber Voorzitter
Edwin Noordermeer Vice-voorzitter
Rinus Tuinman Penningmeester
Hans Beukelman Secretaris
Rik Bakker
Arjan Beukelman
Arjen Littooij
Danielle Westdijk
Marjolein Groeneveld



STICHTING WIELERRONDE OOSTVOORNE
Slotlaan 32  –  3233 DD  Oostvoorne  – Bankrek. nr. NL84 RABO 0350 2552 61

Tel. (0181) 48 49 84 of 06 5317 4877

21 e Prominentenkoers achter derny’s
DONDERDAG 9 AUGUSTUS 2018

Het complete programma luidt als volgt:

13.00 uur Start Amateurs/Sportklasse           wedstrijd over 52 km
14.15 uur Omloop met oude brommers
14.45 uur Ploegentijdrit voor bedrijven
15.30 uur Start Dames                                   wedstrijd over 65 km
17.30 uur Reclamekaravaan over het parkoers
17.30 uur Meet en Greet in VIP dorp
17.45 uur - 18.00 uur Voorstelling oud profs
18.00 uur Prominentenkoers achter derny’s
               (bekende Nederlanders en plaatselijke wielerliefhebbers)
18.45 uur Reclamekaravaan over het parkoers
19.00 uur Presentatie Profs en huldiging Tour de France-renners
19.15 uur Start Beroepsrenners                    wedstrijd over 80 km
22.00 uur Muzikale afsluiting op het Dorpsplein
Een dergelijk veelzijdig spectaculair programma staat ervoor garant dat ook dit jaar weer zo’n
10.000 mensen dit evenement zullen bezoeken.

Wat zijn de mogelijkheden als uw bedrijf wil optreden als sponsor van dit evenement?

✷   Ook dit jaar verschijnt een gratis wielerkrant met een oplage van 100.000, die huis-aan-huis 
     verspreid wordt over de gehele regio; in samenwerking met Weekblad Westvoorne.
     Voor informatie kunt u bellen naar: (0181) 48 49 84 of: 06 5317 4877.
✷   Reclamespots via de geluidsinstallatie op het parkoers, gepresenteerd door de befaamde
     speakers KEES MAAS en JOHN VINGERLING.
✷   Regionale aandacht via de schrijvende- en fotopers, TV en radio, zowel voor als na 
     de wielerronde.
✷   Meerijden in de reclamekaravaan over het parkoers.
     Extra mogelijkheden om uw bedrijf specifiek onder de aandacht van het publiek te brengen
     zijn bijv.:  - het optreden als hoofdsponsor;
                    - het beschikbaar stellen van een leidersprijs;

38 eProfwielerronde van
Oostvoorne



□ Omroepen op het parkoers plus vermelding in de wielerkrant en programmaboekje,
minimaal € 50,– excl. btw*.
Hoe groter uw bijdrage, des te meer aandacht uw bedrijf krijgt bij het omroepen via de geluidsinstallatie.
Ik (ons bedrijf) stel(t) beschikbaar x 3 50,– excl. btw* = 3 excl. btw

□ Spandoek en/of boarding met de naam van uw bedrijf op een interessante locatie op het parkoers.
U dient zelf het materiaal voor 31 juli 2018 aan te leveren op het adres:
Daniëlle Westdijk, Duinoordseweg 5, 3233 ED Oostvoorne. Na telefonische afspraak:  06 1144 1699.
Prijs per spandoek of board: 5 250,– excl. btw*. Aantal:............... x spandoek = 3 excl. btw

Aantal:............... x boarding = 3 excl. btw

□ Beschikbaar stellen en het uitreiken van een leidersprijs per wedstrijd. Extra aandacht in de publiciteit en via
de geluidsinstallatie op het parkoers tijdens de wedstrijd.
Prijs bij inschrijving (minimaal 5 1.500,– excl. btw* per wedstrijd.) De hoogste inschrijver krijgt de leidersprijs bij de Profs 
toegewezen, de tweede bij de Dames en de derde bij de Amateurs/Sportklasse.
Ik (ons bedrijf) schrijf(t) in voor een leidersprijs voor het bedrag van 3 excl. btw

□ Hoofdsponsor.
Speciale aandacht en plaats in de wielerkrant en veelvuldig omroepen via de geluidsinstallatie.
Maximaal 4x boarding en/of spandoek langs parkoers (door uzelf aan te leveren).
Prijs bij inschrijving (minimaal 5 1.500,– excl. btw*).
Ik (ons bedrijf) schrijf(t) voor een hoofdsponsorschap in voor het bedrag van 3 excl. btw

□ Voorrij- en/of achterrij-auto’s tijdens de wedstrijden.
Een ideale vorm van reclamerijden. Deze vorm van sponsoring is alleen mogelijk in combinatie met het hoofdsponsorschap.
Bijdrage voor deze speciale sponsorvorm: 5 300,– excl. btw* per auto.

Aantal:............. x 3 300,– excl. btw* = 3 excl. btw
□ Reclamekaravaan.

Per auto 5 100,– excl. btw*. De reclamekaravaan met geluid rijdt om 17.30 en 18.45 uur over het parkoers.
Aantal:............. x 3 100,– excl. btw* = 3 excl. btw

□ Ploegentijdrit voor bedrijven. 3 deelnemers per ploeg. Aantal ploegen max. 10. Aantal rondes: 3
Rijden in eigen bedrijfstenue, door uzelf te verzorgen, of tegen kostprijs door de organisatie. 
Sponsorbedrag per bedrijf € 300,– excl. btw en tenue.

□ Organisatie zorgt voor bedrijfskleding, tegen kostprijs, na overleg. 

Sponsorcorner bij start en finish Burg. Letteweg - ‘De Man’ vanaf 12.30 uur tot 21.30 uur
Vanaf een sponsorbijdrage van 4 250,– excl. btw* heeft u toegang tot de speciale sponsorcorner. 

Per 4 250,– excl. btw* ontvangt u 2 toegangskaarten.

Meerdere kaarten kunt u à 4 75,– excl. btw* per stuk bestellen.

Ik (ons bedrijf) bestel(t).........extra VIP-kaarten à 4 75,– excl. btw* per stuk = 4 .........................excl. btw

Hieronder staan enkele sponsormogelijkheden voor uw bedrijf vermeld!

ANTWOORDKAART

Ondergetekende, Naam bedrijf :
Contactpersoon :
Adres :
Postcode/Woonplaats :
Telefoon :

meldt zich/zijn bedrijf aan als sponsor van de 38e Wielerronde Oostvoorne 2018.
(A.u.b. de sponsorvorm(en) aankruisen die u wenst)

Plaats Datum Handtekening

* Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

(Deze antwoordkaart s.v.p. vouwen en dichtnieten en zo spoedig mogelijk insturen in verband met plaatsing in Wielerkrant,
programmaboekje en dergelijke).

Wilt u niet vooruit betalen. U ontvangt van ons een factuur
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