Oldebroek, maart 2020
Geachte heer/mevrouw,
Graag willen we u dit jaar ook benaderen voor sponsoring van de
evenementen van MTB Streetrace Oldebroek. We willen u eerst kort
vertellen welke evenementen er dit jaar plaats zullen vinden.

Gospelday Oldebroek
We beginnen dit jaar de festiviteiten in het Kulturhus op zondag 26 april met
“Gospelday Oldebroek”. Het thema is: de Koning bevrijdt.
’s Middags vanaf 15:00 uur zal er een kinderprogramma met Ruurd Wallinga
zijn, Ruurd is cabaretier en spreker.
Om 18:00 hebben we 2 optredens van eigen Oldebroekse bodem:
gospelkoor Laetare en Kids United.
Vanaf 19:30 zal de band LEV optreden. LEV is het Hebreeuwse woord voor
‘hart’; LEV heeft hart voor God, muziek en mensen. De band maakt nieuwe
Nederlandstalige muziek met een eerlijke boodschap om mensen te
bemoedigen en inspireren. De teksten van de liederen zijn voor velen
herkenbaar; sommigen verwoorden de angst en onrust in de wereld en in
onszelf en veel van de teksten zetten daar een boodschap van hoop
tegenover, wijzend op de God die troost en liefde geeft.

Koningsdag
Maandag 27 april zal er in samenwerking met de Oranje Vereniging
Oldebroek vanaf 10:30 uur de kleedjes markt gehouden worden en zijn er
ook diverse springkussen te vinden aan de Stouwdamsweg. Daarnaast zal op
het plein bij de Zwikmeule een draaimolen staan en ook de visjes zullen dit
jaar niet ontbreken.
WIE WORDT DE TWEEDE MAX VERSTAPPEN
TIJDENS KONINGSDAG IN OLDEBROEK.
Er komt een heuse formule 1 auto te staan. Er zullen diverse wedstrijden
worden georganiseerd met aan het einde van de dag een winnaar.
Op de van Pijkerenlaan kunnen de kids van twee tot vijf jaar gebruik maken
van de loopfietsjes. Er zal een leuk parcours worden uitgezet.

’s Middags vanaf 14:00 zullen diverse Nederlandse artiesten optreden in het
live radioprogramma van Radio Continu. Dit programma loopt door tot
22:00uur en zal worden gehouden op het plein van het Kulturhus de Talter.
Streetrace Oldebroek
Op 5 mei zal dit jaar de MTB Streetrace Oldebroek worden georganiseerd.
Dit jaar weer rondom het gemeentehuis. Er zullen weer diverse hindernissen
geplaatst worden op het parcours.
Op het plein van het gemeentehuis zullen diverse activiteiten plaatsvinden.
Er zullen springkussen worden geplaatst en de kinderen tot en met 5 jaar
kunnen gebruik maken van de loopfietsjes daarnaast zal er een BMX-show
zijn en zullen er diverse shows op het podium van het gemeentehuis zijn.
Denk aan SOS, piratenkoor en meer.
Om ongeveer 17:00 zal er weer een optocht zijn op het parcours van de
Streetrace. Deze wordt georganiseerd door de Oranje verenging Oldebroek.
’s Avonds zal Dana Winner optreden in Kulturhus de Talter vanaf 20:00.
Hiervoor worden wel entreekaarten verkocht.
Dana Winner bekend van ‘De Oude Man En De Zee’, ‘Woordenloos’,
‘Westenwind’ en ‘Zeven Regenbogen’. Ze belanden allemaal bovenaan de
hitparade. De populariteit van Dana in eigen land is fenomenaal, want ze
wordt vijf jaar op rij verkozen tot 'Beste Zangeres'.
We hopen met deze activiteiten weer een mooi aanbod qua activiteiten te
bieden voor de gemeente Oldebroek.
Dit alles, m.u.v. het concert van Dana Winner, 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
Namens het bestuur van St. MTB Streetrace.
Arie ten Hove.
Voorzitter

Marco van Doorn

Streetrace sponsor

€ 75,--

-

Bedrijfslogo 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 27 april met vanaf
14:00 uur radio Continu met optredens van Nederlandse
artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

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 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 27 april met vanaf
14:00 uur radio Continu met optredens van Nederlandse
artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

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

-

1 VIP-kaart voor de VIP-tent tijdens het MTB Streetrace
Oldebroek op 5 mei.

-

De week voorafgaand aan 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 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 27 april met vanaf
14:00 uur radio Continu met optredens van Nederlandse
artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

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

-

2 VIP-kaarten voor de VIP-tent tijdens het MTB Streetrace
Oldebroek op 5 mei.

-

1 vlag of spandoek op het terrein van de MTB Streetrace
Oldebroek.

-

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

-

Tijdens de MTB Streetrace Oldebroek 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
25.000 bezoekers rondom het evenement.

-

10 consumptiemunten te besteden bij het evenement op
Koningsdag of de MTB Streetrace Oldebroek

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 27 april met vanaf 14:00 uur radio Continu met optredens
van Nederlandse artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei
zal het scherm op het plein bij het
gemeentehuis staan.

-

Bedrijfslogo 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 27
april met vanaf 14:00 uur radio
Continu met optredens van
Nederlandse artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei
zal het scherm op het plein bij het
gemeentehuis staan.

-

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

-

4 VIP-kaarten voor de VIP-tent tijdens het MTB Streetrace
Oldebroek op 5 mei.

-

2 vlaggen of spandoeken op de hekken rond de baan van de
MTB Streetrace Oldebroek. Daarnaast kunt u maximaal 2
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 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
25.000 bezoekers rondom het evenement.

-

Naamsvermelding in de krant van de Oranje Vereniging
Oldebroek.

-

Bedrijfslogo wordt op een bord geplaatst. Dit bord wordt
zoveel mogelijk gebruikt om achter geïnterviewde personen
te plaatsen en tijdens de huldigingen.

-

Vermelding in een van de promo’s voor 27 april en 5 mei.
Deze promo zal naar meerdere lokale omroepen worden
gestuurd.

-

1 VIP-kaart voor het concert van Dana Winner op 5 mei om
20:00 in de Talter in Oldebroek. Voor het concert wordt u
uitnodigt voor een kopje koffie en in de pauze is er een hapje
en een drankje.
25 consumptiemunten te besteden bij het evenement op
Koningsdag of de MTB Streetrace Oldebroek.

Streetrace Platinum-sponsor

€ 1000,-

-

Bedrijfsfilm/interview van 2 à 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 27 april met vanaf 14:00 uur radio Continu met optredens
van Nederlandse artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

Bedrijfslogo 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 27 april met vanaf
14:00 uur radio Continu met optredens van Nederlandse
artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

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

-

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 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
25.000 bezoekers rondom het evenement.

-

Naamsvermelding in de krant van de Oranje Vereniging
Oldebroek.

-

Bedrijfslogo wordt op een bord geplaatst. Dit bord wordt
zoveel mogelijk gebruikt om achter geïnterviewde personen te
plaatsen en tijdens de huldigingen.

-

Vermelding in een van de promo’s voor 27 april en 5 mei.
Deze promo zal naar meerdere omroepen worden gestuurd.

-

50 consumptiemunten te besteden bij het evenement op
Koningsdag of de MTB Streetrace Oldebroek.

-

2 VIP-kaarten voor Koningsdag Radio Continu van 14:00 –
22:00

-

4 VIP-kaarten voor de VIP-tent tijdens het MTB Streetrace
Oldebroek op 5 mei.

-

2 VIP-kaarten voor het concert van Dana Winner op 5 mei om
20:00 in de Talter in Oldebroek. Voor het concert wordt u
uitnodigt voor een kopje koffie en in de pauze is er een hapje
en een drankje.

-

2 VIP-kaarten voor het Mega Piraten Festijn op 4 september
2020 in Oldebroek (dit is onder voorbehoud als deze weer
beschikbaar komen).

Streetrace HOOFDSPONSOR

€ 2500,-

-

Bedrijfsfilm/interview van 2 à 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 27 april met vanaf 14:00 uur radio Continu met optredens
van Nederlandse artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

Bedrijfslogo 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 27 april met vanaf
14:00 uur radio Continu met optredens van Nederlandse
artiesten.
Tijdens de MTB Streetrace op 5 mei zal het scherm op het
plein bij het gemeentehuis staan.

-

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

-

8 vlaggen of spandoeken op de hekken rond de baan van de
MTB Streetrace Oldebroek. Daarnaast kunt u maximaal 8
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 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
25.000 bezoekers rondom het evenement.

-

Naamsvermelding in de krant van de Oranje Vereniging
Oldebroek.

-

Bedrijfslogo wordt op een bord geplaatst. Dit bord wordt
zoveel mogelijk gebruikt om achter geïnterviewde personen te
plaatsen en tijdens de huldigingen.

-

Vermelding in een van de promo’s voor 27 april en 5 mei.
Deze promo zal naar meerdere omroepen worden gestuurd.

-

100 consumptiemunten te besteden bij het evenement op
Koningsdag of de MTB Streetrace Oldebroek.

-

4 VIP-kaarten voor Koningsdag Radio Continu van 14:00 –
22:00

-

8 VIP-kaarten voor de VIP-tent tijdens het MTB Streetrace
Oldebroek op 5 mei.

-

4 VIP-kaarten voor het concert van Dana Winner op 5 mei om
20:00 in de Talter in Oldebroek. Voor het concert wordt u
uitnodigt voor een kopje koffie en in de pauze is er een hapje
en een drankje.

-

4 VIP-kaarten voor het Mega Piraten Festijn op 4 september
2020 in Oldebroek (dit is onder voorbehoud als deze weer
beschikbaar komen).

