Aan

alle sponsors van de
Twenterand Kanaalrace

Betreft: Sponsoring 22e Twenterand Kanaalrace 2017
Vriezenveen, 14 mei 2017
Geachte sponsor,
2016 was een geweldig jaar voor de Nederlandse open water zwemsport. De olympische
titels van twee Nederlandse zwemmers, Sharon van Rouwendaal bij de vrouwen en Ferrie
Weertman bij de mannen, zetten onze sport internationaal in de schijnwerpers. Zulke
prestaties geven glans aan de gehele open water zwemsport en ook aan de organisaties van
wedstrijden. Want hoewel beide zwemmers niet voorkomen op de lijst van winnaars van de
Tien van Twenterand en we weten dat Sharon haar beulswerk in de trainingen in Frankrijk
verricht, zijn wij toch van mening dat de organisaties van open water zwemwedstrijden, dus
ook de Twenterand Kanaalrace, kansen bieden om van jongs af aan te gaan voor zo’n doel.
Wij, de leden van de organisatiewerkgroep, zijn al enige tijd weer bezig om de 22e
Twenterand Kanaalrace op touw te zetten. Het evenement staat dit jaar gepland als start van
de KNZB nationale open water zwemkalender op zaterdag 17 juni a.s. in het vorig jaar als
‘van uitstekende kwaliteit’ gekwalificeerde water van het kanaal Almelo-de Haandrik.
Locatie start en finish weer bij Autoschade Kelder
Wat voelde het vorig jaar weer vertrouwd bij Autoschade Kelder aan de Kanaalweg
Noordzijde 65d. We kregen alle medewerking van de eigenaren en medewerkers. Een vraag
stellen betekende eigenlijk dat de oplossing al aangedragen werd. U begrijpt dat we blij zijn
ook dit jaar weer op hun terrein ons evenement te kunnen organiseren.
Verandering in exposure.
Hoewel wij wel tevreden waren over de kwaliteit hebben we besloten dit jaar het
megaledscherm niet meer te gebruiken. Dit heeft een financiële reden. De plusoptie voor het
scherm werd niet vaak genoeg gekozen. Wij denken vaak vernieuwend, maar vallen nu terug
op de traditionele spandoeken, die we nog beter zichtbaar op het talud gaan tonen en ook
het omroepen van de bedrijfsnamen hebben we weer als tegenprestatie opgenomen.
We benaderen u daarom middels deze brief nog ruim voor het evenement, zodat u een
weloverwogen keuze kunt maken om ons te steunen en de juiste tegenprestatie van ons te
kiezen. Zie hiervoor ons formulier met tegenprestaties. U kunt vanzelfsprekend het formulier
invullen en (gescand) aan ons terugmailen, maar u kunt ook ons bezoek afwachten. In elk
geval willen we u voor 14 juni persoonlijk bezoeken om eventueel nadere afspraken te
maken en te bespreken wat eventueel nog geregeld moet worden.
Wij vertrouwen erop dat u, die ons in voorbije jaren financieel of anders ondersteunde, ons
ook nu weer in staat wilt stellen een mooie Twenterand Kanaalrace te organiseren.
Tot zaterdag 17 juni richten wij ons dus weer helemaal op een geweldige dag voor de open
water zwemmers uit heel Nederland en daarbuiten.
Met vriendelijke groeten,
Namens de stichting Twenterand Kanaalrace
Jan Zomer, voorzitter
Secr.: Oosteinde 169, 7671 AW Vriezenveen. Tel. 0546 56 61 20
Rabobank 15.79.42.694 Vriezenveen. KvK H081240590000 www.twenterandkanaalrace.nl

Tegenprestatie voor Sponsor
Naam bedrijf

:

Contactpersoon bedrijf

:

Adres

:

Postcode / Woonplaats

:

Mailadres

:

Toegezegd bedrag

: € ...........................

2017

Contact organisatie: Jan Zomer
Tel.0546-563817
dewild9@caiway.nl

Tegenprestatie bij Twenterand Kanaalrace
  € 500

stersponsor

1. Bedrijfslogo op deelnemersherinnering: T-shirt
2. Maximaal 5 bedrijfsborden,vlaggen of spandoeken
3. Bedrijfslogo op pagina-advertentie Twenterand
Courant, +/- 9 cm x 4 cm in vak hoofdsponsors,
4. Advertentie programmaboek A4, hele pagina
5. Bedrijfslogo prominent op internetsite kanaalrace
6. Bedrijfsnaam omroepen tijdens evenement

  € 250

evenementsponsor

1. Maximaal 3 bedrijfsborden, vlaggen of spandoeken
2. Bedrijfslogo op pagina-advertentie Twenterand
Courant, +/- 7 cm x 3,5 cm.
3. Advertentie programmaboek A4, hele pagina
4. Bedrijfslogo prominent op internetsite kanaalrace
5. Bedrijfsnaam omroepen tijdens evenement

  € 125

klassementsponsor

1. Maximaal 2 bedrijfsborden, spandoeken of vlaggen
2. Bedrijfslogo op pagina-advertentie Twenterand
Courant, +/- 7 cm x 2,5 cm.
3. Advertentie programmaboek A4, halve pagina
4. Bedrijfslogo op internetsite kanaalrace
5. Bedrijfsnaam omroepen tijdens evenement

  € 75

prijzensponsor

1. Maximaal 1 bedrijfsbord of spandoek of vlag
2. Bedrijfsnaam in eigen blok op pagina-advertentie in
Twenterand Courant.
3. Vermelding in programmaboek en op internetsite
4. Bedrijfsnaam omroepen tijdens evenement

supporter

1. Bedrijfsnaam in gezamenlijk blok op pagina-advertentie
in Twenterand Courant.
2. Vermelding in programmaboek en op internetsite
3. Bedrijfsnaam omroepen tijdens evenement



♥♥ € 50

Secr.: Oosteinde 169, 7671 AW Vriezenveen. Tel. 0546 56 61 20
Bank: NL02 RABO 0157 9426 94 Vriezenveen. KvK H081240590000

