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            De Hoef, 11 maart 2022 

 

 

Sponsorbrief 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Eindelijk mogen we weer, voor de negende keer staat de eerste zondag van juli in De Hoef bol van sportiviteit. 

Afgelopen jaren beleefden vele sportievelingen en dorpgenoten een enorme leuke dag. De vele blije gezichten en 

complimenten gaven ons reden om De Hoef Sportief ook voor de negende keer op te tuigen. Zondag 3 juli wordt 

wederom een dag vol sportieve activiteiten op en rond de Kromme Mijdrecht en de wegen rondom De Hoef. 

 

Net als voorgaande jaren kan men deelnemen aan een wandeltocht, een recreatieve zwemwedstrijd, een 

wielerronde en een hardloopwedstrijd. Een bijzondere wedstrijd is de 41 van De Hoef. Dit is een combinatie van 

zwemmen, fietsen en hardlopen. U kunt ook als team meedoen aan de 41 van De Hoef. Ook zal er dit jaar een 

kinderloop over 1 km plaatsvinden. Voor de derde keer zal het vlettentrekken worden georganiseerd, dit is een 

touwtrekwedstrijd met roeiboten. Teams van 7 roeiers gaan het tegen elkaar opnemen. Leuk voor zowel 

bedrijven als vriendenteams.  

Om het voor de toeschouwers aantrekkelijk te maken gebruiken we gedurende het zwemmen, fietsen en lopen 

iedere keer een klein parcours, de sporters komen in totaal 11 keer voorbij. Het vlettentrekken is te volgen vanaf 

het kerkplein. 

 

Jong en oud kunnen aan dit evenement deelnemen en het is niet alleen bedoeld voor de inwoners van De Hoef, 

maar ook voor alle sportievelingen uit de wijde omgeving. Op de website http://www.dehoefsportief.nl/ vindt u 

hiervan een uitgebreide beschrijving. Deze sportieve dag zullen we afsluiten met live muziek en een drankje op 

het kerkplein.  

 

Om het evenement veilig en goed te laten verlopen zullen we weer een beroep doen op vele vrijwilligers. 

Gelukkig heerst er in De Hoef een bewustzijn en mentaliteit, dat als je een leuke dag wilt beleven, je gezamenlijk 

de handen uit de mouwen moet steken. Maar naast al deze inzet kost het organiseren van De Hoef Sportief geld. 

 

We hopen dat we u enthousiast hebben gemaakt voor De Hoef Sportief, een kans om uw bedrijf op een sportieve 

manier te promoten, terwijl u een gezond en gezellig evenement mogelijk maakt. Mogen wij (weer) op u 

rekenen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

De Hoef Sportief organisatie 

Marcel Kentrop 

06-51543269 
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Om de gemaakte kosten te kunnen dekken zoeken we sponsors die hun naam aan het evenement willen 

verbinden.  

Als u belangstelling heeft om dit evenement te sponsoren, dan is het volgende mogelijk: 

 

Sponsor: _____________________________________________________________________ 

 

E-mailadres: __________________________________________________________________ 

 

Website: _____________________________________________________________________ 
 

o Club van 50: voor € 50  bent u sponsor, uw naam zal op de website worden vermeld met een link naar 

uw eigen website en tijdens het evenement zal uw naam diverse keren worden omgeroepen. Ook 

ontvangt u 4 kaartjes voor deelname aan een van de onderdelen (alle combinaties zijn mogelijk).  

o Club van 100: Voor €100,- zelfde als club van 50 en tevens een vlag of bord bij de finish door u aan te 

leveren 

o advertenties: in een plaatselijk weekblad zal een paginagrote "De Hoef Sportief" aankondiging 

verschijnen. Op deze pagina kan uw advertentie komen: 

◦ 42 x 74 mm voor € 95 

◦ 50 x 80 mm voor € 115 

o verzorgingsposten: Tijdens het wandelen en het hardlopen zullen er verzorgingsposten komen om de 

sporters te voorzien van eten en drinken. Bij de verzorgingspost kan een bord,  een vlag of een andere 

reclame-uiting van uw bedrijf worden geplaatst voor 100 euro. Indien gewenst kunt u ook (een deel van) 

de verzorging uitvoeren, bijvoorbeeld door het uitdelen van gadgets, drankjes of voeding. Er komen twee 

verzorgingsposten tijdens het wandelen en twee verzorgingposten tijdens het hardlopen. 

o bedrag: uiteraard kunt u ook gewoon een bedrag doneren, omdat u het evenement een warm  

hart toedraag  €………………… 

 

Het organiseren van De Hoef Sportief heeft vele kostenposten, misschien vindt u het leuk om een 

onderdeel te sponsoren, zoals: 

o bloemen voor winnaars € 150,00 

o versnaperingen voor de deelnemers (flesjes water, fruit, reepjes etc. ± € 200,00 

o versnaperingen voor de vrijwilligers, in 2018 waren dit ± 85 vrijwilligers  (broodjes, fruit en                

 drinken) ± € 250,00  

o EHBO € 100,00 

o reddingsbrigade € 265,00 

o geluidsinstallatie voor aan en afkondigingen en achtergrondmuziek € 150,00 

o huur dranghekken, borden en containers ± € 200,00 

o Schminkster (voor de kinderen) € 100,00 

o elektronische tijdregistratie € 1.500,00 

o prijzen voor de winnaars van het zwemmen, fietsen, hardlopen (5 en 10 km) en voor de 41 van  de Hoef, 

dit kunnen geldprijzen zijn, waardebonnen, bekers, bedenk het maar.... 

o andere mogelijkheden: als u een andere ludieke manier weet om uw naam aan dit evenement te 

verbinden staan wij hier uiteraard voor open. Wij worden graag verrast, dus neem gerust contact met ons 

op. 

 

Uiteraard mag u meerdere punten kiezen 

 

Bedankt voor uw steun en sponsorgift. 

 

Organisatie “De hoef sportief” 


