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Inleiding 

Pole Position dag 2016 is een groots evenement waarbij mensen met een verstandelijke 

beperking een sportclinic kunnen volgen gegeven door een topsporter. 

Stichting Pole Position zet zich inmiddels zo’n 2 jaar in om mensen met een verstandelijke 

beperking naar de sportwedstrijd van hun dromen te laten gaan of de sporter van hun 

dromen te laten ontmoeten. Onze helden (zo noemen wij onze doelgroep) verblijven vaak in 

woonvoorzieningen waar er geen financiële of logistieke mogelijkheden zijn om “uitjes op 

maat” aan te bieden. Door de vaak complexe organisatie van een dagje weg, bijvoorbeeld 

door aangepast vervoer, medische- of verpleegkundige begeleiding, gedragsproblemen, 

angsten, allergieën is het ook voor familie / mantelzorgers niet mogelijk om dit te 

organiseren. Stichting Pole Position kan dit wel zodat deze “vergeten doelgroep” ook een 

keer kan beleven waar zoveel anderen ook van genieten, namelijk het bijwonen van een 

wedstrijd en de sfeer in een stadion mee mogen maken.  

Op Pole Position dag draaien wij de rollen om; onze helden gaan niet naar de topsporters, 

maar de sporters komen naar de helden! Juni 2016 organiseren wij voor de 1e (en hopelijk 

niet de laatste) keer dit evenement in de Maaspoort in Den Bosch. Een keer mogen sporten 

met een topsporter , met hem / haar op de foto, een handtekening ontvangen; het is op 

deze dag voor onze helden allemaal mogelijk. 

Tevens bieden wij in samenwerking met onze partner Business meets Sports een 

interactieve workshop aan voor ondernemers waarbij zij samen met een topsporter de 

verbanden gaan zoeken tussen ondernemen en topsport. 

Na de clinics en de workshop gaan onze partners en belangrijkste sponsoren gezamenlijk 

genieten van een diner om vervolgens de dag af te sluiten met een spetterend concert. 

Wilt u deel uitmaken van het succes van de 1e Pole Position dag? Uw sponsorbijdrage zal 

deel uitmaken van het succes van het evenement en alle toekomstige wensen die wij als 

stichting nog gaan vervullen. 

In deze map vindt u de sponsormogelijkheden van Pole Position dag 2016. Wij hopen dat u 

de map met veel interesse zult doornemen en dat u ons wilt ondersteunen bij het succes van 

dit evenement. 

 



 

 

 

 

1.Sponsorpakketten  

1.1 Mogelijkheden 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle mogelijke sponsorpakketten en de 

bijbehorende tegenprestaties. Stichting Pole Position gaat uit van de gedachte dat een 

sponsorinvestering in verhouding moet staan met de tegenprestatie. Het sponsoren in 

natura speelt een grote rol in het sponsorbeleid. Het gratis leveren van uw producten en 

diensten kan een belangrijke bijdrage zijn binnen de gehele productie. 

1.2 Partner 

 Sponsorbedrag : minimaal 10.000 euro 

 

Bij een partnership staat grote betrokkenheid bij Stichting Pole Position voorop. Het meest 

onderscheidende kenmerk in de sponsorpromotie van partners is de continue exposure van 

het bedrijfslogo in samenhang met het logo van Stichting Pole Position. Verder hebben 

partners het voorrecht van een invulling van hun sponsorpakket naar eigen wensen. De 

partner adopteert eigenlijk voor een deel Pole Position dag. De tegenprestaties voor een 

partner zijn heel divers; het pakket wordt in overleg ingevuld. Partners worden bij alle 

promotiemogelijkheden met hun bedrijfslogo bij het logo van Pole Position dag vermeld!  

De tegenprestatie van partnerschap omvat in ieder geval: exposure op absolute toplocaties. 

Meerdere vlaggen op het festivalterrein, bijvoorbeeld bij de ingang van het terrein. Tevens 

krijgen partners meer exposure door middel van bewegende reclamebumpers op de 

schermen in de grote hal. Er zijn vele mogelijkheden om een partnership vorm te geven. Het 

uitgangspunt is een zeer exclusieve wijze van promotie. De definitieve invulling van het 

pakket is afhankelijk van de wensen en specificaties van de partner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3 Sponsorpakket A 

 Sponsorbedrag 2.500 euro 

 

Tegenprestaties 

  

Vermelding op scherm in de grote hal Volledig scherm vrij invulbaar 
Vermelding op website Hyperlink, Bedrijfslogo, A-sponsor 
Zichtbaarheid op het terrein Bedrijfsvlaggen, banners, spandoeken (allen 

zelf aanleveren) 
Vermelding op full color poster Bedrijfslogo 
Toegangskaarten 8 kaarten voor het concert inclusief diner 

vooraf en gratis consumpties tijdens en na 
het concert, 2 kaarten voor workshop 
ondernemen=topsport. Vrij toegang tot 
bezichtigen sportclinics 

  

 

1.4 Sponsorpakket B 

 Sponsorbedrag 1.250 euro 

 

Tegenprestaties 

  

Vermelding op scherm in de grote hal Bedrijfslogo 
Vermelding op website Hyperlink. Bedrijfslogo, B-sponsor 
Toegangskaarten 4 kaarten voor het concert en gratis 

consumpties tijdens en na het concert. 1 
kaart voor workshop ondernemen=topsport 
inclusief diner. 

  

 

 



 

 

 

 

 

1.5 Sponsorpakket C 

 Sponsorbedrag 750 euro 

 

Tegenprestatie 

  

Vermelding op scherm in de grote hal Bedrijfslogo samen met andere C-sponsoren 
op 1 scherm 

Vermelding op website Bedrijfslogo, C-sponsor 
Toegangskaarten 4 kaarten voor het concert. 
  

 

1.6 Donateur 

 Sponsorbedrag 250 euro 

 

Tegenprestatie 

  

Vermelding op website (bedrijfs)naam 
Toegangskaarten 2 kaarten voor het concert 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Speciale sponsoring 

2.1 Kledingsponsor 

Uitstraling op het terrein kan onder meer worden verkregen door uw naam te laten drukken 

op de kleding van de medewerkers van Pole Position dag. Elke medewerker draagt een 

herkenbaar shirt en/of jack met daarop een sponsorlogo.  

 Sponsorbedrag 5.000 euro 

 

Tegenprestaties 

 Alle medewerkers dragen kleding met daarop exclusief uw logo en het logo van Pole 

Position. 

 Sponsorpakket A 

 

2.2 Overige vormen van sponsoring 

 

Denkt u ook eens aan sponsoruitingen op:  

 Tas voor de vrijwilliger  

 Keycords voor vrijwilligers, VIPs, bezoekers  

 Consumptiebonnen 

 Polsbandjes 

 Meeting Points 

 Flyers 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden. U kunt op vele manieren als 

supplier of sponsor aan Pole Position dag verbonden zijn. Vaak hangt dit samen met het 

leveren van goederen en diensten.. Neemt u contact op met Stichting Pole Position voor 

overleg of om te informeren naar de mogelijkheden . 



 

 

 

 

 

 

3. Uitstraling 

3.1 Directe communicatie met het publiek 

De schermen in de grote hal bevinden zich aan weerszijden van het podium. Hierdoor 

hebben alle bezoekers (maximaal 3250) een goed zicht op de schermen waar uw logo is te 

zien. Het volledige scherm voor onze partners en A- en B-sponsors en een kwart scherm voor 

C-sponsors. 

3.2 Repeated media exposure 

Partners en A-sponsors zullen bij media-uitingen in bijvoorbeeld lokale / regionale dagbladen 

met bedrijfslogo meegenomen worden. Hierdoor bent u verzekerd van terugkerende media-

aandacht voor uw bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 

 

 

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze sponsormap nog vragen of opmerkingen hebben dan 

staan wij u uiteraard graag te woord. 

 

U kunt contact opnemen via mail of telefoon 

 

info@stichtingpoleposition.nl 

06-45744689 

mailto:info@stichtingpoleposition.nl

