Mijnsheerenland, januari 2020
Geachte relatie,
Stichting Triathlon Binnenmaas (STB) organiseert de jaarlijkse triathlon op het recreatieoord
Binnenmaas. Jaarlijks doen hier ruim 700 enthousiaste triatleten aan mee.
De triathlon in Binnenmaas is inmiddels al 35 jaar een begrip in Nederland. Dit jaar wordt op
zondag 30 augustus de 35ste editie gehouden.
Van gevorderde atleten maar ook startende atleten. Onze triathlon is voor iedereen interessant.
De Triathlon Vereniging Hoekse Waard (TVHW) organiseert rondom onze triathlon al enkele
jaren een ‘start to tri” actie waarin startende triatleten worden begeleid en getraind voor hun
eerste triathlon.
Jaarlijks zijn naast de deelnemers ook vele vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Vooraf
bij de voorbereidingen en op de dag zelf.
Jaarlijks kunnen de deelnemers kiezen uit de 1/8ste afstand of de 1/4de afstand. Tevens kunnen
er ook inschrijvingen plaatsvinden als trio waarbij 2 of 3 deelnemers wisselend in
estafettevorm een discipline voor hun rekening nemen. Dit kan vanaf de jaargang in 2020
zowel bij de 1/8ste als bij de 1/4de afstand. Met name de mogelijkheid voor een trio-deelname
wordt door bedrijven al jaren druk bezocht om zo met het personeel sportief bezig te zijn. Dit
jaar zal er ook voor weer een speciale bedrijvencompetitie worden gehouden bij beide
afstanden (zie verder in deze sponsorbrief)
Sinds 2019 bestaat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Onze triathlon zal, nu de gemeente
Binnenmaas niet meer bestaat, door het leven gaan als de triathlon Hoeksche Waard.
Onze stichting stelt zich als doel zoveel mogelijk sportende inwoners van de Hoeksche Waard
maar ook van ver daarbuiten een aantrekkelijk sportevenementen aan te bieden in de mooie
Hoeksche Waard. Want sporten is fijn voor ieder mens, maar de omgeving waarin je dit doet
maakt het net een beetje extra uitdagender… En de omgeving van de Hoeksche Waard is daar
bij uitstek geschikt voor.
Voor veel regionale bedrijven en de nieuwe gemeente is de triathlon Hoeksche Waard een
dankbaar pr- project, waarbij op verschillende wijze sponsoring gestalte gegeven kan worden.
Graag bespreken we met onze sponsoren de mogelijkheden voor sponsoring vanaf de editie
2020 van de triathlon.

Onze sponsorpakketten
Het is mogelijk om ons per jaar te sponsoren, maar liever gaan we drie of meerjarige
overeenkomsten aan, waardoor wij ons meer kunnen focussen op de organisatie van de
evenementen zelf. Daarom maken we het voor u aantrekkelijk om ons voor langere tijd te
sponsoren. We bieden verschillende pakketten dus voor ieder wat wils.
• Naamsponsor
• Topsponsor
• Subsponsor
• Basissponsor
• Donateur
• Materiaalsponsor
De pakketten bevatten:
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Bedrag 3 jaar
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Belangstelling om te sponsoren of heeft u nog vragen? Mail naar
triathlonHWsponsoring@gmail.com of bel ons op 06-40518710 en we maken graag een
afspraak om een bij uw bedrijf passend pakket samen te stellen.

Bedrijvencompetitie tijdens Triathlon Hoeksche Waard
Zoals eerder vermeld is het ook mogelijk als bedrijf in te schrijven voor de trio wedstrijd.
Dit jaar organiseren we weer een aparte bedrijvencompetitie. Met dus ook een prijsuitreiking
in deze categorie. Dit zowel bij de 1/8ste als de 1/4de afstand.
Durft u het aan om met uw werknemers onderling maar ook met andere bedrijven de
sportieve strijd aan te gaan?
Een mooi moment om een gezonde levensstijl extra te stimuleren onder uw werknemers.
Schrijf u dan in voor de bedrijvencompetitie.
De prijs hiervoor in 2020 bedraagt voor de 1/8ste triathlon €175,- en voor de 1/4de triathlon
€200,Wat krijgt u hiervoor?
• Deelname bedrijvencompetitie
• Inschrijfgeld inclusief NTB daglicentie en championchip (tijdregistratie)
• Gratis de mogelijkheid uw bedrijf op het sportplein te promoten
• Consumptiebonnen (6 stuks)
• Toegang tot de bedrijvenlounge
• Gratis parkeerplaats voor 3 auto’s
• Herinnerings t-shirt voor de deelnemers
Optioneel extra af te nemen:
• Een presentatie op uw bedrijf om werknemers uitleg te geven over triathlon
• Fiets, zwem en looptrainingen
• Persoonlijke trainingsschema’s op maat
• Voedingsadvies
Wanneer u zich wilt inschrijven voor de bedrijvencompetitie of heeft u nog vragen neem dan
contact met ons op via triathlonHWsponsoring@gmail.com of 06-40518710

