
 

 

Stichting  
Wielerronde Zuidland 

 
Organiseert  op zaterdag  25 augustus 2018                                    

de 
 

 

65
e
 Wielerronde van 

Zuidland. 
 

 
Programma; 
12.00 uur  Nieuwelingen    40km. 
13.15 uur  Sportklasse en  Masters 40+  50km. 
14.45 uur  Elite mannen  en Beloften  80km. 
17.00 uur  Ploegentijdrit (4 renners m en/of v ) recreanten met en zonder licentie 
Met start en finish in de Raadhuisstraat. 

 
Beste sponsor. 
Graag vragen wij uw medewerking ons te steunen met een financiële bijdrage om de Wielerronde van 
Zuidland voor de 65e keer te kunnen organiseren. Zonder de medewerking van vele sponsoren is het 
onmogelijk een dergelijk sport evenement te organiseren.  
Indien u ons (opnieuw) wilt steunen zullen wij hiervoor uw bedrijfsnaam promoten via de speaker op de 
wedstrijddag. Tevens plaatsen wij uw bedrijfslogo (indien aanwezig) en gegevens op onze site 
www.wielerrondevanzuidland.nl  welke het gehele jaar online is. Voor de wedstrijddag wordt er een 
programmaboekje gemaakt waarin tevens uw logo met bedrijfsgegevens worden vermeld. 
Om nog extra aandacht te genereren is het mogelijk een vlag of hekdoek tbv reclame aan te leveren. 
Deze zal op de wedstrijddag worden opgehangen. 
 
U kunt uw bijdrage contant betalen of overmaken op onze Bankrekening;  
NL66RABO0375965823        
T.n.v. Stichting Wielerronde Zuidland. 
 
Uw bijdrage in 2017 bedroeg;        €………………………………………… 
 
Indien u ons wilt steunen vragen wij u vrijblijvend de achterzijde van dit blad in te vullen zodat wij aan uw 
wensen tegemoet kunnen komen 
 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage in 2018. 
 
Namens de Stichting Wielerronde van Zuidland. 
Secretariaat p/a Mr PJ Oudweg 13   3214 XN  Zuidland. 
E-mail adres; rondevanzuidland@hotmail.com  

Zie voor nadere info, foto’s, uitslagen ed;  www.wielerrondevanzuidland.nl   en  
 
Met vriendelijke groeten, 
Arie Lugtenburg, voorzitter. 
 

 

 

http://www.wielerrondevanzuidland.nl/
mailto:rondevanzuidland@hotmail.com
http://www.wielerrondevanzuidland.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.madamasr.com/file/facebook-logopng&ei=Fd11Vai0LYWmU6erg8AF&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHwSnW_wUA0zsmDWjGB0C-CnkoRUQ&ust=1433874052795977


Naam  :……………………………………………. 
Tav.  :……………………………………………. 
Adres  :……………………………………………. 
Postcode :……………………………………………. 
Woonplaats :……………………………………………. 
Telefoon :……………………………………………. 
 

 
 

LOGO 

 

Bedrijfsinformatie 

 
  Gegevens van de sponsor: 
 

Wenst u een factuur van uw bijdrage a  € …………. te ontvangen?           Ja / Nee. 
Te naam stelling factuur: 
 
Naam  :…………………………………………………………………………… 
 
Tav  :…………………………………………………………………………… 
 
Adres  :…………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats :…………………………………………………………………………… 
 
E-mail    :…………………………………………………………………………….  
 
Wenst u een hekdoek aan te leveren tbv reclame?                                 Ja / Nee. 
 
Wenst u een vlag aan te leveren tbv reclame?                                 Ja / Nee. 
 
Zo ja, dan graag afgeven uiterlijk 24-8-2018 bij; 
A. Lugtenburg Drogendijk 4 Zuidland. 
Wij zorgen dat deze vlag en/of doek wordt terug bezorgd. 
 
Bent u niet in het bezit van een reclame doek. 
Dan kunnen wij deze voor u verzorgen. Afmeting hekdoek 73 x 215 cm. 
Opdruk in overleg vast te stellen. Kosten € 29,- per stuk.           Ja / Nee 
 
Wenst u een programma boekje te ontvangen?            Ja / Nee 
Zo ja dan graag op het volgende e-mail adres; 
 
E-mail            :…………………………………........................................................ 
 
Met welke sponsornaam wenst u genoemd te worden in programmaboekje, website en 
speakerslijsten.  
Alle sponsoren van 2017 staan op de site www.wielerrondevanzuidland.nl (zie ook hierboven) 
Indien hierop een aanpassing nodig is, dan graag hieronder vermelden.  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Graag mailen naar: rondevanzuidland@hotmail.com  

http://www.wielerrondevanzuidland.nl/
mailto:rondevanzuidland@hotmail.com



