
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mogelijkheden sponsorpakketten 2018 
 
 

1. Naamsvermelding op Website.                
Vermelding van de naam, met eventueel een stukje marketing tekst, of 
een nieuwsberichtje over deze sponsor, met een link naar eigen site. 
 
          € 150,00 
 

2. Sticker op bussen en volgwagens,            
Per sticker naam en /of logo van het betreffende bedrijf  
          € 250,00 
 

3. Sport-clinic                                                   
Voor maximaal 15 personen een uur sporten onder begeleiding van een  
ervaren trainer        
          € 500,00 
 

4. Kinder(sport)feestje                                   
Voor het opluisteren van een bedrijfsbijeenkomst, 1-2 uur sportief 
vermaak voor de kinderen, eventueel op te splitsen in leeftijdsgroepen, 
afhankelijk van het aantal deelnemers 

 
€ 500,00 per groep 

 

5. Bedrijf workshop                                       
Voor 10-15 personen een dag workshop, startend met 1 uur sporten 
(fitness for growth) gevolgd door een gefaciliteerde workshop van 6 uur.  
De uitkomst van de workshop kan zich richten op: heldere 
bedrijfsdoelen, beter inzicht in wat klanten echt wensen, beter 
gemotiveerde medewerkers en in elk geval fittere deelnemers 
 
         € 2.500,00      

  



 

 

 
Ad 3 
 
Rust roest, dus blijf in beweging. Een uurtje samen sporten, geschikt voor jong 
en oud, starter en ervaren. Goed voor de teambuilding 

Keuze uit: 
Hardlopen, bootcamp of steppen (maximaal 12 Kickbikes) 

 
 
Ad 4 
 
Een sportief feestje dat je niet snel zult vergeten. Volop actie in bijvoorbeeld de 
thema’s: bootcamp, freerunning of speurtocht  (leeftijd 4-12 jaar) 
 
Ad 5 
 
In overleg te splitsen in een werknemersdeel en een managementteam deel.   
 
Het sportieve gedeelte wordt belangeloos verzorgd door de trainer(s) van 
Soesenzo Outdoor Challenge.  
 
Het facilitering deel wordt belangeloos verzorgd door Arie Ossewaarde  
Onderwerp van de workshop kan zijn:  

 Maken van een Account Plan; 

 Maken van een bedrijfsplan (eerste aanzet) 

 In kaart brengen van de klanten wensen (Hoe creëert de klant van het 
bedrijf waarde) 

 Opzetten van een Industrie of Bedrijfstak gerichte aanpak 
 
 
Algemeen 
Sponsor betalen na ontvangst van factuur aan onze ANBI/stichting Soesenzo, of 
rechtstreeks naar de donatiemodule op de Roparun website ten gunste van 
team 342!          
 

Faciliteiten zoals een sportzaal en workshop ruimte moet uiteraard door 
betrokken sponsor zelf geregeld worden, dan wel kunnen deze kosten separaat 
van de sponsoring gefactureerd worden naar de sponsor. 
 


