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Geachte ondernemer, 

Op 14 juli a.s. vindt de 41ste editie van de Wielerronde Obdam plaats en daar zijn wij enorm trots op! 
Wij hadden dit resultaat echter nooit behaald zonder uw steun. Om er ook dit jaar weer een succes 
van te maken doen wij (wederom) een beroep op u.  

Na 40 jaren Wielerronde zien wij nieuwe kansen en mogelijkheden! Het is tijd voor een 
vernieuwingsslag en om die reden kiezen wij onder andere voor een moderne manier van sponsoren. 
Een manier die aansluit bij de toekomst. Er hoeft minder papier te worden gebruikt, doelgroepen 
kunnen specifieker worden benaderd en er wordt uiteindelijk een groter bereik gehaald. Hoe we dit 
precies gaan aanpakken leest u verder op in deze brief en de bijlage. 

De Wielerronde van Obdam is uitgegroeid tot een bekend en enthousiast onthaald evenement waar 
veel bekende en onbekende wielrenners aan deelnemen. Het publiek laat zich ook niet onbetuigd. 
Een groeiend aantal toeschouwers verzamelt zich jaarlijks langs het parcours en voortuinen van 
woningen langs het parcours worden omgetoverd tot feestelijke plekken met statafels en parasols.  

Wij zijn enthousiast dat we u kunnen melden dat de handbikers dit jaar hun comeback maken. 
Daarnaast zullen de jeugd, de sportieve Koggenlanders (aparte heren- en dameskoers) en de 
herenkoers ook weer op het programma staan.  

Steunt u ons? Door het openbaar vertonen van uw bedrijfslogo/bedrijfsnaam, uw bedrijfsnaam door 
de speakers en uw deelname aan de reclamekaravaan, is de Wielerronde dé gelegenheid om uw 
bedrijf en/of uw product te promoten. Bovendien draagt de exposure tijdens het evenement bij aan 
een positief imago voor uw organisatie.  

De fysieke wielerkrant zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats zullen wij actief op (social) media de 
sponsoren en publicaties tonen. Daarnaast zal een informatiefolder door Obdam worden verspreid 
waarin uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam wordt vermeld. Tevens zullen veel van de exposures 
hetzelfde blijven. 

De standaard sponsormogelijkheden treft u aan in de bijlage. Wij begrijpen dat verandering ook 
vragen of ideeën oproept. Graag horen wij deze van u zodat wij hierover in gesprek met elkaar 
kunnen. Neemt u dan gerust contact met ons op via info@wielerrondeobdam.nl. U kunt ook online 
op www.wielerrondeobdam.nl uw sponsorkeuze doorgeven.  

Wij willen er graag weer een succesvolle dag van maken maar dat is onmogelijk zonder uw hulp! 
Mogen wij (weer) op u rekenen? 

Enthousiaste groet,  

 

namens het bestuur Stichting Wielerronde Obdam 



 
 

 

 
Sponsor mogelijkheden Wielerronde Obdam 2019 

HOOFDSPONSOR € 500,- 
- Uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan een koers of bocht (wie het eerst komt, wie….) 
- Op de aankondigingsposter, die verspreid door Obdam wordt opgehangen, wordt uw logo 

(groot) getoond 
- Bij de parcoursbrief komt een kleine informatiefolder met daarin de vermelding dat u 

hoofdsponsor bent en uw logo (groot) wordt ook opgenomen 
- Vermelding van uw logo (groot) op de startlijsten 
- Spandoeken of reclamevlaggen langs het parcours  
- Met uw voertuigen meerijden in de reclamekaravaan 
- Uw logo en naam wordt op onze social media en website getoond 
- Bij publicaties wordt uw bedrijfsnaam en/of logo getoond 
- Uw bedrijfsnaam en/of slogan wordt meerdere malen door de Reclamespeaker genoemd 

 
SPONSOR A  € 250,- 

- Op de aankondigingsposter, die verspreid door Obdam wordt opgehangen, wordt uw logo 
(klein) getoond 

- Bij de parcoursbrief komt een kleine informatiefolder met daarop uw logo (groot) 
- Vermelding van uw logo (groot) op de startlijsten 
- Spandoeken of reclamevlaggen langs het parcours  
- Met uw voertuigen meerijden in de reclamekaravaan 
- Uw logo en naam wordt op onze social media en website getoond 
- Bij publicaties wordt uw bedrijfsnaam en/of logo getoond 
- Uw bedrijfsnaam en/of slogan wordt meerdere malen door de Reclamespeaker genoemd 

 
Extra opties uitsluitend voor bovenstaande sponsoren: 

- Het sponsoren van podiumprijzen 
- (wielerronde)shirt voor de vrijwilligers en het bestuur met daarop uw bedrijfslogo 
- Bericht op social media met alleen uw logo en bedrijfsnaam (een eigen bericht) 

 
SPONSOR B  € 150,- 

- Logo (klein) op de informatiefolder die wordt verspreid bij de parcoursbrief  
- Naamsvermelding op de startlijsten 
- Spandoek of reclamevlag langs het parcours  
- Met één voertuig meerijden in de reclamekaravaan 
- Uw naam wordt op onze social media en website getoond 
- Uw bedrijfsnaam en/of slogan wordt meerdere malen door de Reclamespeaker genoemd 

 
SPONSOR C  € 75,- 

- Naamsvermelding op de informatiefolder die wordt verspreid bij de parcoursbrief  
- Naamsvermelding op de startlijsten 
- Spandoek of reclamevlag langs het parcours  
- Met één voertuig meerijden in de reclamekaravaan 
- Uw naam wordt op onze social media en website getoond 
- Uw bedrijfsnaam en/of slogan wordt meerdere malen door de Reclamespeaker genoemd 



 
 

 

 


