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SPONSORFLYER 2018 - ST. WIELERRONDE AMEIDE 

15e Wielerronde + DBR Ameide & 10e Off-road Tienhoven!  
Een jubileumjaar! Dit jaar organiseren wij voor de 15e keer de Wielerronde Ameide en Dikke Banden Race (DBR) 

voor basisschoolkinderen, dit jaar voor alle kinderen uit Zederik. Dit jaar geen DBR op vrijdagavond, maar een 

open kampioenschap DBR Zederik op zaterdag. Ook de dames zijn terug op het programma.  

In november organiseren we alweer de 10e Off-road Tienhoven.  

Evenementen voor jong en oud, recreant en wedstrijdrijder!  
 

Programma 
Zaterdag 15-09-2018: 
 

13.15u. Heren Amateurs   66km. (60 ronden) 

15.00u. Regiorecreanten B + inwoners   30km. (27 ronden) 

15.45u. Regiorecreanten A    35km. (32 ronden) 

17.00u. DBR basisschooljeugd Ameide-Zederik 

18.00u. Dames Elite-Amateurs-Junioren 66km. (60 ronden) 
 

Zaterdag in nov. 2018:              

12.30-15.45u. Diverse cat. Off-road Tienhoven 
 

Sponsormogelijkheden 

 Bronzen & materiaalsponsors (< €100,-):  

o Max. 1x vlag / spandoek / reclamebord 

o Small vermelding in Het Kontakt en op website 

o Premieschenker 

 Zilveren sponsors ( € 100 - € 250,- ): 

o Max. 2x vlag / spandoek / reclamebord 

o Medium vermelding Het Kontakt en op website (met link) 

o Premieschenker, rondeklassement 

o Mogelijkheid tot geven startschot 

o Meerijden in / met volgwagen 

 Gouden sponsors ( > € 250,-): 

o Max. 4x vlag / spandoek / reclamebord 

o Large vermelding in Het Kontakt en op website (met link en logo) 

o Logo op posters en in programmaboekje 

o Naamsverbinding aan wedstrijd 

o Premieschenker, leidersprijs 

o Mogelijkheid tot geven startschot 

o Meerijden in / met volgwagen 
 

Wij maken (lunch)tasjes voor deelnemers aan de dikke banden race (ong. 75st.) en medewerkers en juryleden 

(ong. 50st.). Hierin stoppen we graag; een hapje, drankje, foldermateriaal, pen, notitieblok, of andere producten 

waarmee u uw bedrijf kunt promoten of de deelnemers en medewerkers een plezier mee kunt doen. 

Elke sponsor wordt de hele dag omgeroepen door de speaker en is welkom om de wedstrijden vanuit de jurybus 

te volgen! Na afloop bedanken we elke sponsor met een advertentie in Het Kontakt en vermelden we alle 

sponsors op onze website. Deze wordt enkele honderden keren per maand bekeken! 
 

Contact 

Voor meer informatie, vragen of reacties kunt u contact opnemen via www.wielerrondeameide.nl  of telefonisch 

met A. Molenaar (06-23875526). Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnr. NL04 RABO 0301 9538 05 t.n.v.  

St. Wielerronde Ameide, o.v.v. uw bedrijfsnaam en editie 2018. Desgewenst stellen wij voor u een factuur op. 
 

Graag tot ziens bij onze evenementen; als sponsor, toeschouwer of misschien wel als deelnemer!? 
 

Een sportieve groet, 

St. Wielerronde Ameide 


