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Oldebroek, 25 februari 2019 
 
Geachte heer/mevrouw,      
 
Graag willen we u dit jaar ook benaderen voor sponsoring van de 
MTB Streetrace Oldebroek en Oranje Festijn 2019.  
 
Dit jaar zal de MTB Streetrace Oldebroek weer op 26 & 27 april 
2019, Koningsdag georganiseerd worden. Dit jaar zal dit rondom 
plein van Kulturhus de Talter zijn gezien het Raadhuisplein te 
weinig ruimte biedt.   
 
Vrijdagsavond zal de Run Bike Run worden 
georganiseerd in de categorieën 
individueel en duo’s  
 
Hessel Wijkstra (Presentator bij radio NL) 
zal samen met Ineke de muzikale touche 
geven aan deze avond.  
  
Op koningsdag zullen weer voor alle categorieën een MTB 
Streetrace georganiseerd worden.  
Dit jaar zal er voor het eerst de categorie Loopfietsjes worden 
georganiseerd. In de leeftijd van 2-5 jaar kan hieraan deelnemen.   
 
Naast de MTB Streetrace zullen ook de kleedjesmarkt en 
kinderplein waar er springkussens en draaimolen aanwezig zullen 
zijn. Daarnaast zal er overdag voor de allerkleinste tot 5 jaar ook 
gebruik kunnen maken van de loopfietsjes. Dit alles is op het 
plein bij Kulturhus de Talter.  

  



 

 

 
Nederlandstalige muziek zal op koningsdag ook niet missen in 
Oldebroek. Jannes, Mooi Wark, IJsselduo, Duo Remix, Wimmie 
Bouma, Arjan Venemann, Otto Lagerfett, Dave Bredewoud, Dick 
Fijn, Jason Bouwman (Winnaar van bloed zweet en tranen 2013), 
Regio-toppers, Après-ski zusjes & DJ Mike zullen op het podium 
staan.  
 
Dit alles is GRATIS toegankelijk.  
 
Verder in dit boekje vindt u de sponsorpakketten.  
 
Wilt u ons sponsoren kunt u dit ook gelijk digitaal invullen via 
www.streetraceoldebroek.nl/sponsorworden  
   
Wij hopen binnenkort bij u langs te komen om het ook 
mondeling door te nemen.  
 
Namens het bestuur van St. MTB Streetrace.  
 
 
Arie ten Hove.     Marco van Doorn   
Voorzitter       

  



 

 

 



 

 

 
 

Streetrace sponsor € 75,-- 
 
 

- Bedrijfslogo op twee led-
schermen. Dit scherm staat op 
het plein bij de Kulturhus de 
Talter. Dit scherm is zichtbaar 
voor mensen die komen kijken 
naar de activiteiten op 26 & 27 
april.  
 

- Bedrijfslogo op onze speciale 
sponsorpagina op onze website 
www.streetraceoldebroek.nl 
 

- Tijdens de dag wordt u als 
sponsor omgeroepen: MTB 
Streetrace Oldebroek wordt 
mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam)   

 
 

 
  



 

 

 
Streetrace Brons-sponsor € 150,-- 
 
 

- Bedrijfslogo op twee led-schermen. Dit scherm staat op het 
plein bij de Kulturhus de Talter. Dit scherm is zichtbaar voor 
mensen die komen kijken naar de activiteiten op 26 & 27 
april.  
 

- Bedrijfslogo op onze 
speciale sponsorpagina op 
onze website 
www.streetraceoldebroek.nl 

 
- 1 VIP-kaarten voor de VIP-

tent tijdens het MTB 
Streetrace Oldebroek op 
koningsdag.  

 
- De week voorafgaand aan 

het MTB Oranje Festijn en 
de MTB Streetrace 
Oldebroek bij de Lokale 
Omroep Oldebroek (LOCO) 
en Lokale Omroep Elburg 
(LOE) Reclame op zowel radio als TV. 

 
- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 

Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam) 

  



 

 

 
Streetrace Zilver-sponsor € 250,-- 

 
 

- Bedrijfslogo op twee led-schermen. Dit scherm staat op het 
plein bij de Kulturhus de Talter. Dit scherm is zichtbaar voor 
mensen die komen kijken naar de activiteiten op 26 & 27 
april.  
 

- Bedrijfslogo op onze speciale sponsorpagina op onze website 
www.streetraceoldebroek.nl 
 

- 2 VIP-kaarten voor de VIP tent tijdens het MTB Streetrace 
Oldebroek op koningsdag.  

 
- 2 vlaggen of spandoeken op het terrein van de MTB 

Streetrace Oldebroek.  
 

- De week voorafgaand aan het MTB Oranje Festijn en de MTB 
Streetrace Oldebroek bij de Lokale Omroep Oldebroek 
(LOCO) en Lokale Omroep Elburg (LOE) Reclame op zowel 
radio als TV. 

 
- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 

Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam)   

 
- Vermelding in de aftiteling van een filmpje gemaakt door het 

mediateam. Dit filmpje wordt op onze facebook pagina van 
de MTB Streetrace in Oldebroek geplaatst met gemiddeld 
zowat 25.000 bezoekers rondom het evenement. 

  



 

 

 
Streetrace Goud-sponsor € 500,-- 
 
 
 

- Bedrijfsfilm van maximaal 30 sec op led-scherm. Dit scherm 
staat op het plein bij de Kulturhus de Talter. Dit scherm is 
zichtbaar voor mensen die komen kijken naar de activiteiten 
op 26 & 27 april. 

 
- Bedrijfslogo op twee led-schermen. Dit 

scherm staat op het plein bij de 
Kulturhus de Talter. Dit scherm is 
zichtbaar voor mensen die komen kijken 
naar de activiteiten op 26 & 27 april.  

 
- Bedrijfslogo op onze speciale 

sponsorpagina op onze website 
www.streetraceoldebroek.nl 

 
- 4 VIP-kaarten voor de VIP-tent tijdens 

het MTB Streetrace Oldebroek op 
koningsdag.  

 
- 4 vlaggen of spandoeken op de hekken 

rond de baan van de MTB Streetrace 
Oldebroek. Daarnaast kunt u maximaal 4 
vlaggen inleveren om in een vlaggenmast 
te laten plaatsen rondom het terrein. 
(Afhankelijk van de ingeleverde vlaggen 
wordt gekeken welke er worden 
geplaatst)   

  



 

 

 
 
 

- De week voorafgaand aan het MTB Oranje Festijn en de MTB 
Streetrace Oldebroek bij de Lokale Omroep Oldebroek 
(LOCO) en Lokale Omroep Elburg (LOE) Reclame op zowel 
radio als TV. 
 

- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 
Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam) 

 
- Vermelding in de aftiteling van een filmpje gemaakt door het 

MTB-mediateam. Dit filmpje wordt op onze facebook pagina 
van de MTB Streetrace in Oldebroek geplaatst met gemiddeld 
zowat 25.000 bezoekers rondom het evenement. 
 

- Naamsvermelding in het blad van de Oranje Vereniging 
Oldebroek.  

 
- Bedrijfslogo wordt op een bord geplaatst. Dit bord wordt 

zoveel mogelijk gebruikt om achter geïnterviewde personen 
te plaatsen. 
 

- Vermelding in een van de promo’s voor 26 & 27 april. Deze 
promo zal naar meerdere omroepen worden gestuurd.  

 
 
 

 
  



 

 

 
Streetrace Platinum-sponsor  € 1000,- 

 
 

- Bedrijfsfilm/interview van maximaal 5 minuten waarin u 
vertelt wat uw bedrijf doet en waarom u de MTB Streetrace 
Oldebroek sponsort. Deze film wordt op de site van St. MTB 
Streetrace Oldebroek geplaatst en de facebookpagina. 
  

- Bedrijfsfilm van maximaal 30 sec op led-scherm. Dit scherm 
staat op het plein bij de Kulturhus de Talter. Dit scherm is 
zichtbaar voor mensen die komen kijken naar de activiteiten 
op 26 & 27 april. 

 
- Bedrijfslogo op twee led-schermen. Dit scherm staat op het 

plein bij de Kulturhus de Talter. Dit scherm is zichtbaar voor 
mensen die komen kijken naar de activiteiten op 26 & 27 
april.  
 

- Bedrijfslogo op onze speciale sponsorpagina op onze website 
www.streetraceoldebroek.nl tevens wordt uw logo op de 
homepagina van de site geplaatst.  
 

- 6 VIP-kaarten voor de VIP-tent tijdens het MTB Streetrace 
Oldebroek op koningsdag.  

 
- 6 vlaggen of spandoeken op de hekken rond de baan van de 

MTB Streetrace Oldebroek. Daarnaast kunt u maximaal 6 
vlaggen inleveren om in een vlaggenmast te laten plaatsen 
rondom het terrein. (Afhankelijk van de ingeleverde vlaggen 
wordt gekeken welke er worden geplaatst)   

 
- De week voorafgaand aan het MTB Oranje Festijn en de MTB 

Streetrace Oldebroek bij de Lokale Omroep Oldebroek 
(LOCO) en Lokale Omroep Elburg (LOE) Reclame op zowel 
radio als TV. 



 

 

 
 

- Tijdens de dag wordt u als sponsor omgeroepen: MTB 
Streetrace Oldebroek wordt mede mogelijke gemaakt door: 
(vermelding bedrijfsnaam) 

 
- Vermelding in de aftiteling van een filmpje gemaakt door het 

MTB-mediateam. Dit filmpje wordt op onze facebook pagina 
van de MTB Streetrace in Oldebroek geplaatst met gemiddeld 
zowat 25.000 bezoekers rondom het evenement. 
 

- Naamsvermelding in het blad van de Oranje Vereniging 
Oldebroek.  

 
- Bedrijfslogo wordt op een bord geplaatst op een prominente 

plaats. Dit bord wordt zoveel mogelijk gebruikt om achter 
geïnterviewde personen te plaatsen. 
 

- Vermelding in een van de promo’s voor 26 & 27 april. Deze 
promo zal naar meerdere omroepen worden gestuurd.  
 

- 2 VIP-kaarten voor het Mega Piraten Festijn op 13 september 
2019 in Oldebroek (dit is onder voorbehoud als deze weer 
beschikbaar komen).  


