Winter is coming
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Inhoudelijk
Dit is een brief gericht aan (potentiële) sponsoren en ondersteuners. Deze brief bevat informatie over trainingen,
ambities, de seizoensplanning, de wedstrijden, benodigde middelen, mogelijke tegenprestaties en veel andere
informatie over mijn sport, bobsleeën.

Maar eerst…

Een korte terugblik op het afgelopen Olympische seizoen. De laatste twee weken van september 2017 werd er in
het Italiaanse Cezana een duwtest op ijs georganiseerd natuurlijk om het zo specifiek mogelijk te maken. Deze test
zou bepalen wie er mochten proberen om Olympische kwalificatie af te dwingen. Na een ongelukkig begin met een
crash tijdens de eerste afdaling van het seizoen (materiaalproblemen) zakte de moed in de schoenen. Dit was
gelukkig nog maar het begin en er was nog genoeg tijd om ervoor te vechten. Gaandeweg het seizoen kwamen wij
erachter dat het ontzettend moeilijk ging worden en uiteindelijk bleek het dan ook een te grote opgave. Met volle
overgave en vol vertrouwen hebben wij de laatste wedstrijden van het seizoen alles gegeven om de eer hoog te
houden. Wij moesten van NOC*NSF een plaats in de top 12 afdwingen op de wereldranglijst. Met de 4mans
kwamen wij helaas net 3 plaatsen te kort. En opeens was het klaar, en mochten wij voor de tv gaan zitten terwijl de
teamNL vlucht onderweg was naar het Zuid-Koreaanse PeyongChang.

En nu?

De lente en zomer van 2018 heb ik vooral doorgebracht in mijn trainingsfaciliteiten. Ik ben op een zeer goede weg
en ben elke week aan het verbeteren, het gaat echt heel goed. Uiteraard heb ik ook iets meer de focus op school
gelegd omdat ik het halen van mijn Bachelor Sportkunde erg belangrijk vind. Een maatschappelijke carrière is
onmisbaar voor na de topsport en dat kan alleen met de juiste opleiding en ervaring. Doordat ik veel onderweg ben
duurt mijn Bachelor iets langer dan ‘normaal’ ik krijg er wel ontzettend veel ervaring en kennis voor terug. Een
toepasselijke quote uit een bekende film vind ik hier passend: “No Sacrifice, no victory”. Zo wel “offseason” als
“onseason” probeer ik zo veel mogelijk van mijn opleiding af te krijgen. Ik ben al een heel eind op weg, maar net
als met sporten, is er nog een lange weg te gaan. Ik heb echter al wel veel behaald wat zeker van pas kan komen
voor na de topsport:
-

Propedeuse Sport, Gezondheid en Management
Sportmassage
Loop- en conditietrainer
Minor toegepaste psychologie

Dit zijn allemaal vakgebieden waarin ik na de topsport terecht zou kunnen komen. Zo ver is
het (gelukkig) nog niet.
Doordat deze voltijd studie ontzettend veel tijd kost en ik daarnaast nog zo’n 15-20u per
week train, is het belangrijk om voldoende rust te nemen en ben ik op zoek naar sponsoren.
Sponsoren die mij ondersteunen in de reis naar (het is nog heel ver) Beijing 2022 en niet te
vergeten mijn hbo-bachelor! In de loop der jaren heb ik al een aantal sponsoren gehad die
mij ontzettend goed hebben geholpen en waarvoor ik hen tot op de dag van vandaag heel
erg dankbaar ben. Zonder deze financiële steun zou ik niet staan waar ik nu sta.
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Op weg naar Beijning 2022

Doordat er veel onduidelijkheden zijn over sponsoring vanuit de bond of de sportkoepel NOC*NSF ben ik eens
temeer het heft in eigen handen aan het nemen om toch te kunnen doen waar ik goed in ben. Ik vraag (financiële)
ondersteuning om het combineren van het behalen van mijn HBO-Bachelor en het bedrijven van topsport te
kunnen bekostigen. Zonder financiële ondersteuning is het onmogelijk om op dit niveau om te presteren. De
bijdrage hoeft niet te bestaan uit een financiële bijdrage, sponsoring in natura is ook erg welkom! Ik ben ook erg blij
met bijvoorbeeld een supermarkt. Bij hard trainen hoort gezonde voeding voor optimaal herstel, dit kost vaak net
iets meer.
Dankzij de steun van mijn ouders en Autobedrijf Lijzenga Damwâld, heb ik de beschikking over een mobiel
reclamebord genaamd een auto. Daar kunnen stickers op geplakt worden (indien een bedrijf interesse heeft). U
kunt dan denken aan een logo, een slogan of iets van eigen ontwerp! Dit zorgt voor extra exposure, wat betekent
dat ik ook naar een bepaalde locatie kan komen voor een lezing, een praatje, het beantwoorden van vragen of een
meet en greet met bijvoorbeeld de werknemers.
Natuurlijk is het niet alleen maar geven, er staan ook leuke tegenprestaties tegenover. Denk aan een clinic, een
bezoekje aan de trainingsfaciliteit en bijvoorbeeld een gesigneerd portret. Daarnaast heb ik al flink wat volgers op
mijn social media, veel mensen zullen te weten komen wie mij ondersteunen! Kortom, er zijn veel dingen mogelijk.
Mocht u een eenmalige gift willen doen, dan kan dat ook en dan is daar hoort natuurlijk ook een passende
tegenprestatie bij!
Naast alle tegenprestaties zal ik eens in de twee weken een korte nieuwsbrief per mail
versturen met informatie over hoe het gaat, de resultaten, wat er gaande is en wat er nog
staat te gebeuren.
Mocht u een samenwerking met mij aan willen gaan dan worden de gesponsorde
middelen gebruikt voor:
-

Het afronden van mijn HBO-Bachelor
Woon- en trainingskosten (voeding, huur, materiaal)
Supplementen (vitamines, mineralen, eiwitten etc)

Met een totaalbedrag van € 7.200,- kan ik een jaar vooruit en mijn opleiding en topsport
combineren. Met een breed scala aan sponsoren moet dit in mijn ogen mogelijk zijn. Ik
ben positief ingesteld en wil dit ook graag uit dragen, mensen inspireren en motiveren.
Hopelijk kunnen wij er samen iets van maken!
Op de laatste pagina is een tabel met de verschillende sponsor paketten te vinden.

Het seizoen

Het seizoen zal in Noord-Amerika beginnen. Op 15 oktober a.s. vlieg ik wederom naar Calgary. Vanuit daar zullen
wij doorgaan naar Whistler. Wij zullen een aantal NAC (North Americas Cup) wedstrijden doen in combinatie met
een aantal trainingsweken waarbij wij relatief veel tijd op het ijs kunnen krijgen. Vervolgens zullen wij weer naar
Europa vliegen om daar het Wereldbekercircuit te beginnen in Sigulda, Letland en Winterberg, Duitsland. Met kerst
en oud en nieuw zullen wij in het Duitse Altenberg zijn voor een aantal trainingsdagen. Dit allemaal om daar met
de wedstrijd zo goed mogelijk voor de dag te komen. Vervolgens zullen wij de overige Wereldbekers doen en weer
naar Noord-Amerika vliegen want het Wereldkampioenschap is in het Canadese Whistler. Dit is in een notendop
hoe het seizoen er uit gaat zien.
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Sponsor pakketten

De mogeijkheden voor sponsoring bestaan uit verschillende pakketten namelijk: Standaard, Standaard plus,
Brons, Zilver, Goud en Goud plus. Aan deze pakketten zijn diverse tegenprestaties gekoppeld. Hier onder staat de
uitleg per pakket, gevolgd door een tabel met de verschillende prijzen.
Bij elk pakket ontvangt u per twee weken een nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte van de voortgang! Naast de
nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor een sponsorbijeenkomst waarin in een presentatie zal verzorgen.
Standaard
Met dit pakket ontvangt u een gesingeerde foto van 10x15cm plus een attentie.
Standaard plus
Met dit pakket krijgt u een gesigneerde foto (10x15cm) en een rondleiding in mijn trainingsfaciliteiten (thialf +
atletiekbaan)!
Brons
Met dit pakket krijgt u een gesigneerde foto (15x20cm), een rondleiding door mijn trainingsfaciliteiten (thialf +
atletiekbaan) en een clinic! Uiteraard wel met veel uitleg van waarom ik welke oefeningen doe, daarnaast is er
altijd de tijd om vragen te stellen over de sport zelf.
Zilver
Met dit pakket krijgt u een plaats op mijn auto in de vorm van een sticker(10x20cm). Dit kan van alles zijn, denk
aan een logo of slogan van uw bedrijf. Daarnaast krijgt u een gesigneerde foto (15x20cm), een rondleiding door
mijn trainingsfaciliteiten (thialf + atletiekbaan) en een clinic voor 10 personen! Uiteraard wel met veel uitleg van
waarom ik welke oefeningen doe, daarnaast zal ik de tijd nemen om vragen te beantwoorden over de sport zelf.
Goud
Met dit pakket krijgt u een plaats op mijn auto in de vorm van een sticker(30x15cm). Dit kan van alles zijn, denk
aan een logo of slogan van uw bedrijf. Daarnaast krijgt u een gesigneerde foto (20x30cm), een rondleiding door
mijn trainingsfaciliteiten (thialf + atletiekbaan), een clinic voor een groep van max 20 personen. Uiteraard wel met
veel uitleg van waarom ik welke oefeningen doe, daarnaast zal ik de tijd nemen om vragen te beantwoorden over
de sport zelf. Als u dit pakket kiest, zal ik de tijd nemen (buiten het seizoen) om naar uw bedrijf/organisatie te
komen voor een presentatie/lezing van ca 90min plus een meet en greet met de werknemers. (het onderwerp nog
nader bepalen).
Goud plus
Met dit pakket krijgt u een plaats op mijn auto in de vorm van een sticker(30x15cm). Dit kan van alles zijn, denk
aan een logo of slogan van uw bedrijf. Daarnaast krijgt u een gesigneerde foto (20x30cm), een rondleiding door
mijn trainingsfaciliteiten (thialf + atletiekbaan), een clinic voor een groep van max 20 personen. Uiteraard wel met
veel uitleg van waarom ik welke oefeningen doe, daarnaast zal ik de tijd nemen om vragen te beantwoorden over
de sport zelf. Als u dit pakket kiest, zal ik de tijd nemen (buiten het seizoen) om naar uw bedrijf/organisatie te
komen voor een presentatie/lezing van ca 90min plus een meet en greet met de werknemers. (het onderwerp nog
nader te bepalen). Als u voor goud plus kiest, krijgt u er een worldcup weekend in Europa voor twee personen
inclusief hotel voor terug (excl. reiskosten). Mocht u het leuk vinden dan kan ik ook proberen te regelen dat u mee
naar beneden kunt in een ‘taxibob’ deze wordt uiteraard bestuurd door een ervaren piloot.
** de stickers zullen op beide zijkanten van de auto geplakt worden
Pakket
Standaard
Standaard plus
Brons
Zilver
Goud
Goud plus

Bedrag
€75,€150,€250,€400,€800,€1.500,-

Bijzonderheden
eenmalig
eenmalig
eenmalig
1-10-2018 – 30-09-2019
1-10-2018 – 30-09-2019
1-10-2018 – 30-09-2019

Interesse in één van de pakketten? Neem dan contact op met mij via dennisveenker.bobslee@outlook.com!
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