
Waarom zou ik het Motorcrossteam Arjan Brouwer 
sponsoren voor het komende jaar?

Het Motorcrossteam Arjan Brouwer is in 1986 ontstaan uit de samenwerking 
van diverse rijders die vanaf 2007 door een Stichting en bestuur begeleid en 
getraind worden. 

Doel
Het doel van de Stichting is jeugdige motorcrossers te ondersteunen bij het 
beoefenen van hun sport op organisatorisch en financieel terrein. Tevens 
worden trainingen en cursussen verzorgd die de kwaliteiten en talenten van 
de jongeren verbeteren. Daarnaast vormt het team een gezonde omgeving 
voor rijders die puur individueel bezig zijn met hun sport. Dit bevordert de 
teamgeest en de verantwoordelijkheid naar anderen.

De Stichting tracht daarnaast een inkoopvoordeel te behalen voor de rijders 
en ook sponsoren te interesseren voor het team. Zo kan een beginnende 
rijder meeprofiteren van de prestaties van een ander die meerijdt in de 
hoogste regionen. Ook krijgt het team als geheel veel meer publiciteit dan 
de rijders afzonderlijk zouden kunnen genereren. Dit komt mede door de uitstekende perscontacten en uitgebreide 
persvoorlichting en -berichten die door het bestuur in het seizoen bijna wekelijks voor de rijders worden verzorgd.

Uw sponsorbelangen gewaarborgd
Als sponsor van Motorcrossteam Arjan Brouwer kunt u er zeker van zijn dat uw belangen zo goed mogelijk worden 
gediend, zo leren wij de jongeren: - professioneel om te gaan met de kleding van het team. Een teamlid moet er netjes 
en representatief uitzien.  Bij prijsuitreikingen wordt altijd schone sponsorkleding aangetrokken.
- Bij crosses worden altijd de spandoeken van het team opgehangen op een zichtlocatie.
- In de vrije tijd wordt het dragen van de teamkleding gestimuleerd. Zo zijn de sponsoren veel vaker in beeld bij het 
grote publiek.

Naast de teamkleding bent u ook het hele jaar door in beeld op de professionele speciale facebook pagina van het Mo-
torcrossteam Arjan Brouwer. Iedereen die de pagina facebook.com/MxTeamArjanBrouwer leuk vindt wordt het hele jaar 
op de hoogte gehouden van de prestaties van het team met de sponsoren prominent in beeld. Er zijn inmiddels meer 
dan 350 likes en dit aantal groeit nog steeds. Ook op Stichting-wedstrijden worden team en sponsoren gepromoot.

Ook wordt het sponsorlogo vermeld op alle verzonden nieuwsbrieven, uitnodigingen en persberichten. Tevens worden 
alle sponsoren en clubleden uitgenodigd voor crosses en feestavonden. Ook stimuleren wij rijders aankopen te doen bij 
sponsoren en clubleden. Mogelijkheden voor speciale aanbiedingen aan lezers zijn bespreekbaar.

Teamsuccessen 2017
René Rannikko, Finland, 23 jaar, Kawasaki KX 450
• 4e Nederlands kampioenschap MON Open Inters
• 1e plaats Venlo MON MX1 Inters
• diverse successen bij clubwedstrijden 

Marcel de Rooy, Wijk bij Duurstede, 54 jaar, KTM 250
• 3e Nederlands kampioenschap MON MX1 Veteranen
• 20-tal podiumplaatsen bij clubwedstrijden en bij veteranen 

Bart Brouwer, Putten, 22 jaar, KTM 250
• 1e plaats Venlo MON MX1 clubklasse
• 30e Merzouga Rally - Marokko
 
Michael Uhrig, Putten, 53 jaar, KTM 250
• successen bij clubwedstrijden 

Bas de Rooij, Geldermalsen, 22 jaar, KTM 250
• successen bij clubwedstrijden
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SPONSOR INFORMATIE
VRIESHUIS

Lagemaat B.V.

Garage & Werkplaats inrichtingen

M. de Rooij
Klus & Transport

06 - 4095 4189

NLMotor.nl
Jouw hulp bij motorverzekeringen

Dirk Geurts
Machines en gereedschappen

Van Rossum
PUTTEN

RKL M.LAAKSONEN 

KIINTEISTÖHUOLTO 
A.RANNIKKO 

PELTISEPÄNLIIKE 
A.A. METTINEN 



SPONSORFORMULIER
Ja, ik wil het Motorcrossteam Arjan Brouwer sponsoren voor het komende jaar.
Ik kies het volgende sponsorpakket:

Hoofdsponsor  logo voor en achter groot op shirts
   logo voor klein en achter groot op jassen
   logo op alle nummerplaten

Teamsponsor  Motorcrossteam Arjan Brouwer
   logo voor en achter groot op shirts
   logo voor klein en achter groot op jassen

Kledingsponsor L logo voor en achter op shirts, voor op jassen
   Formaat/locatie L

Kledingsponsor M logo voor en achter op shirts, voor op jassen
   Formaat/locatie M

Kledingsponsor S logo voor en achter op shirts, voor op jassen
   Formaat/locatie S

Shirtsponsor Mouw logo op mouw van shirt

Materiaalsponsor groot logo op 6 plaatsen op motor
   logo voorzijde shirt
   
Materiaalsponsor klein reclame op motor
   
Lid Club van Vijftig vermelding op website, clubvoordelen

Bedrijfsnaam :

Contactpersoon :

Adres  :

PC + Plaats :

E-mail  :

Tel.  :

Mobiel  :

Opmerkingen :

Datum   : 

Handtekening :

€ 3500,=

€ 2.500,=

€ 1.500,=

€ 1.000,=

€ 500,=

€250,=

€ 500,=

€250,=

€ 50,=
incl BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Bij alle sponsorpakketten hoort automatisch vermelding op de website, spandoeken en op alle 
verzonden nieuwsbrieven, uitnodigingen en persberichten. Tevens worden alle sponsoren en clubleden uitgenodigd voor de crosses en feestavonden. Ook zullen wij 
rijders stimuleren aankopen te doen bij sponsoren en clubleden. Lever uw logo aan in AI, EPS of PDF. Liever niet als JPG ivm kwaliteitsverlies.

S.v.p. dit formulier printen en invullen. Daarna ondertekend retourneren naar Motorcrossteam Arjan Brouwer, 
Hoge Eng West 19-21, 3882 TP Putten, tel.: 0341-355975, fax: 0341-355831 of mail: administratie@arjanbrouwer.nlM
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