
   
  
  
  
  
  
  

Beste,   
  
Bedankt voor uw interesse voor ’t Veerke. We staan aan het begin van ons 30ste  seizoen. ’t Veerke is 
een stichting die u bezig houdt. Met een keur aan activiteiten bieden we voor velen de gelegenheid 
sportief bezig te zijn. Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een klein legertje aan vrijwilligers, 
die keer op keer bereid zijn een stuk vrije tijd op te offeren om anderen de gelegenheid te geven hun 
sport uit te oefenen. 
  
Centrale thema’s zijn sociale betrokkenheid, regionale leefbaarheid en sportieve ontwikkeling. Onze 
belangrijkste activiteit is de triathlon, die plaats vindt in het laatste weekend van juni. Een van de 
grootste triathlons in Nederland. Uniek aan onze wedstrijd is de 1/3 afstand. Onderdeel van de eerste 
divisie triathlons, een serie van 5 wedstrijden in Nederland voor triathlon teams. De ontwikkeling van de 
triathlon staat niet stil en inmiddels is er sprake van een triathlon week met een jeugd triathlon en 
tridaagse.   
Naast de triathlon organiseren we loopwedstrijden (Vlietloop, Oranjeloop, Pekkercross en de recreatieve 
zomertijdloop). Ook de avondvierdaagse en de sport en muziek kwis maken deel uit van ons activiteiten 
pakket. 
Voor het organiseren van deze activiteiten zijn we afhankelijk van de bijdragen van vele sponsoren. U 
koppelt uw naam daarmee aan sportiviteit en sociale betrokkenheid. Uw advertentie komt in onze huis 
aan huisglossy Brabants Mooiste dat in Juni verschijnt (oplage 10000 stuks).  
  
  
Geïnteresseerd om ons te ondersteunen? Dat kan al vanaf 100euro per jaar. We komen graag met u in 
contact om de mogelijkheden te bespreken.  
  
   
Met vriendelijke groet  
 

Frank Hopstaken  
Voorzitter  
E. info@tveerke.nl  
T. 0165-514847  
M. 06-53253528  

Wim van den Broek  
Secretaris  
E. wim-broek@home.nl  
T. 0165 514225  
M. 06 137 814 46  



   
  
  
  
  
  

 

Sponsor pakketten  
  
  
  

Pakket  Uiting  Activiteit  Pakket prijs 
vanaf  

Van het totale sponsorbedrag kunnen we per jaar voor 10% aan startbewijzen weggeven (Bijvoorbeeld, 
als u 500 euro sponsort kunt u voor een totaal bedrag van 50 euro gratis inschrijven voor onze 
evenementen)  

Basissponsor  Lichtkrant  Pekkercross  100  
  
  
  

Spandoek  Triathlon  
Spandoek  Vlietloop  
Programmaboekje klein A7  Triathlon 

    

Jaar Sponsor Zoals Basis, plus extra   250  
Vermelding op T-shirt  Triathlon  

    

Hoofdsponsor Zoals Basis, plus extra:   500  
Programmaboekje groot A6  Triathlon  
Logo op T-Shirt achterzijde   Triathlon  
Vermelding op Website voorpagina  Algemeen  
Flyers (oplage ca 500 stuks)  Vlietloop en  

Pekkercross  

    

Topsponsor Zoals Hoofdsponsor, plus extra   1000  
Extra exposure mogelijkheden in overleg  Triathlon,  

Pekkercross en  
Vlietloop  Logo op T-Shirt voorzijde  Triathlon 

 

Naamsponsor 
 

Indien u geïnteresseerd bent kunnen we uw naam koppelen aan één van onze 
activiteiten. Als u hierin bent geïnteresseerd dan verzoek ik u  contact op te 
nemen met ondergetekende 
 

 

  

Promotie U bent van harte welkom om op de markt bij de Triathlon een promotiestand in 
te richten. Desgewenst kunnen wij ook voor een stand zorgen. De kosten 
hiervoor bedragen 50 Euro (zonder stand) en 75 Euro (met stand).  
  



   
  
  
  
    

Advertentie tarieven Brabants Mooiste  
 
Ook als u niet kiest voor een advertentie in Brabants Mooiste komt uw logo op formaat 3x4cm in een 
zgn. kantlijn advertentie. Voor alle grotere formaten zijn de tarieven vermeld in de bijlage.  
  
Brabants Mooiste verschijnt op 13 Juni 2014. We ontvangen uw advertentie graag uiterlijk voor 13 Mei.  

 
Formaat  Standaard tarief  In combinatie met sponsoring  

Hele pagina (A4 staand)  500 euro  400 euro  

Halve pagina (A5 liggend)  250 euro  200 euro  

Kwart pagina (A6 staand)  125 euro  100 euro  

Achterpagina (A4)  600 euro  480 euro  

Midden pagina helemaal (A3 liggend) 1000 euro 800 euro 
 
  
  

Materiaal of Service sponsor  

  

Voor de organisatie van onze activiteiten hebben wij materialen en/of diensten nodig. Soms gaat het om 
verbruiks- artikelen, soms om gereedschappen die meerdere jaren meegaan, soms om diensten zoals het 
lenen van een bus, tent oid.  

Bent u geïnteresseerd om ons te helpen door het beschikbaar stellen van materialen of diensten dan willen 

wij daar graag met u over praten.  



   
  
  
  

 
 
Sponsor aanmeld formulier  
 
Bedrijfsnaam   

Factuur adres   

Straat/Nr  

Postcode  

Plaats  

Contact persoon   

E-mailadres  

Telefoonnummer  

     
  

Type sponsoring*)  Bedrag  Naam + Handtekening  
  
  
  
  

Basis  100   

Jaar  250   

Hoofd  500   

Top  1000   

Anders (graag  
toelichten)  

  

  
  
  
*) Aankruisen wat van toepassing is. **) Advertenties graag digitaal aanleveren voor 1 april 2013 aan 
info@tveerke.nl. Logo’s voor op de website graag aanleveren voor 1 januari 2013, of zo snel mogelijk na 
akkoord. Deze advertenties komen in het programmaboekje dat in beperkte oplage wordt gedrukt (200 
stuks) en digitaal wordt verdeeld onder de deelnemers aan de triathlon.  
 


