
Sponsorpakketten 

Climb for hope* gaat Harder 2018

 Pakket 

Molengat 
€ 100,- 

Pakket 

‘t Wiede 
€ 250,- 

Pakket 

Gieterse Meer 
€ 350,- 

Pakket 

Beulaker 
€ 500,- 

Pakket 

Climbharder 
€ 1.000,- 

100% Donatie 

Alpe d’HuZes** 

100% Donatie 

Alpe d’HuZes** 

100% Donatie 

Alpe d’HuZes** 

100% Donatie 

Alpe d’HuZes** 

100% Donatie 

A lpe d’HuZes** 

Logo/sticker op spandoek 
 

•  

    

•  

Bedrijfsnaam op poloshirt  
  

•  

   

•  

Bedrijfsnaam op hooded 

sweater met rits 

   

•  

  

•  

Logo op fietsshirt tijdens  
o.a. de koersdag 

    

•  

 

•  

Bedrijfsnaam met hyperlink op 

de sponsorpagina van  

Alpe d’HuZes 

     

•  

Logo op actiepagina 

van deelnemer/team 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

Logo op website van 

Climb4hope gaat Harder 

w 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

www.climbharder.nl   

* Climbforhope = C4H  
** De sponsor ontvangt een factuur van de donatie via de actiepagina van de deelnemer. Deze donatie kent geen BTW plicht. De stichting 
Alpe d’HuZes is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI geregistreerd onder nummer 8168.54.853) aangemerkt waardoor uw 
donatie fiscaal aftrekbaar is! 
*** De deelnemers/vrijwilligers van het team Climb4hope gaat Harder nemen de kosten voor de aanschaf van het polo shirt en jas voor 
eigen rekening. Als sponsor kun je een of meerdere kledingstukken uit het gekozen sponsor- pakket tegen kostprijs bijbestellen. Vraag aan 
het team(lid) waaraan je de donatie doet naar de mogelijkheden. 
 
Reclamebedrijf Giethoorn sponsort het bedrukken van de polo’s en de hooded sweaters met rits. Om de beste kwaliteit te garanderen, 
kiezen wij voor bedrijfsnamen in plaats van logo’s op de kledingstukken.  

http://www.climbharder.nl/


De organisatie van Alpe d’HuZes heeft sinds een 

aantal jaren sponsorpakketten samengesteld met een 

minimale waarde van 500,-. Wij als team C4H gaat 

Harder realiseren ons echter dat dit voor veel 

bedrijven veel geld is ondanks dat ze graag het goede 

doel steunen. Precies dat is de reden dat wij zelf vijf 

sponsorpakketten hebben samengesteld met 

waarden vanaf €100,- tot €1.000,-. Op deze manier 

kan ieder geïnteresseerd bedrijf deze actie steunen en 

daarvoor exposure terugkrijgen. Hieronder 

beschrijven wij onze vijf opties. De eerste vier 

pakketten hebben de naam van een meer in 

Giethoorn gekregen. Dit omdat het team daar is 

opgericht met deelnemers uit de omgeving.  De vijfde 

bevat, zoals de naam al zegt, het gehele plaatje van 

‘Climbharder’.  

Pakket Molengat 
Het Molengat is een Klein meer in het noorden van 

Giethoorn. Dit meertje is ontstaan door stormafslag. 

Toen er bij een storm in 1825 grote stukken land 

werden weggeslagen, kwam daar het Molengat.  

Bijdrage van €100,-: Naast dat uw logo wordt 

weergegeven op zowel de actiepagina van de 

deelnemer/ het team als onze website 

www.climbharder.nl, is het zichtbaar op ons spandoek. 

Het spandoek waarop uw logo zichtbaar is, gebruiken 

wij bij al onze evenementen en activiteiten. Uiteraard 

gaat dit spandoek ook mee naar Frankrijk en zullen we 

hem zichtbaar onderaan de berg ophangen.  

Pakket ‘t Wiede 
Dit is het meer waar het bijna overal niet dieper is dan 

een meter. Enkel het uiterste zuiden is dieper door de 

zandwinning die daar heeft plaatsgevonden. Het meer 

wordt tegenwoordig intensief gebruikt voor 

watersport van zowel de bewoners als de toeristen. 

Ook worden hier jaarlijkse zeilwedstrijden gehouden.  

Bijdrage van €250,-: Naast dat uw logo bij aanschaf van 

het pakket ’t Wiede wordt weergegeven op zowel de 

actiepagina van de deelnemer/ het team als onze 

website www.climbharder.nl, is de bedrijfsnaam 

zichtbaar op onze poloshirts. Deze poloshirts draagt 

het team, bij mooi weer, tijdens AD6 gerelateerde 

activiteiten. Daarnaast dragen we het veel tijdens de 

koersweek in Frankrijk.  

Pakket Gieterse Meer 
Het Gieterse Meer is één van de weinige meren welke 

niet is ontstaan door vervening. Hiermee is het dan ook 

het enige natuurlijke meer in de Kop van Overijssel. 

Bijdrage van €350,-: Ga je voor het Gieterse Meer? Dan 

wordt jouw bedrijfsnaam zichtbaar tijdens de koude 

winterdagen en de knusse zomeravonden. De 

bedrijfsnaam drukt Reclamebedrijf Giethoorn namelijk 

op onze hooded sweaters met rits. De bedrijfsnaam op 

ons hooded sweater is vaak zichtbaar tijdens de 

koersweek in Frankrijk, maar ook al in Nederland 

dragen teamleden dit jack veel. Ook is het logo, bij 

aanschaf van pakket Gieterse Meer zichtbaar op zowel 

de actiepagina van de deelnemer/ het team als onze 

website www.climbharder.nl. 

Pakket Beulaker 
Zo’n 250 jaar geleden was Beulake nog een dorp welke 

bestond vanaf ongeveer 1360 in de Kop van Overijssel. 

Door stormvloeden in 1775 en 1776 is het dorp 

verdronken in het meer Beulakerwijde. Op het 

moment is dit het grootste meer in de omgeving.  

Bijdrage van €500,-: Indien u kiest voor het pakket 

Beulaker, komt uw logo op het fietsshirt van alle 

teamleden van C4H gaat Harder 2018. Dit is het shirt 

dat gedragen wordt tijdens de koersdag van de Alpe 

d’HuZes. Hiermee verkrijg je dus veel zichtbaarheid op 

in ieder geval 7 juni 2018. Daarnaast gebruiken wij zo’n 

shirt natuurlijk niet eenmalig. Ook tijdens trainingen en 

het fietsen na de AD6 zal dit shirt veel gedragen 

worden. Uiteraard zit in dit pakket ook de 

zichtbaarheid van het logo op zowel de actiepagina van 

de deelnemer/ het team als onze website 

www.climbharder.nl. 

Pakket Climbharder 
Climb for Hope gaat Harder is een team dat zich 

gezamenlijk inzet voor een wereld waarbij we niet 

meer doodgaan aan kanker. Wij lopen en fietsen op 6 

en 7 juni 2018 de Alpe d’Huez op om geld bijeen te 

krijgen voor de strijd tegen deze ziekte. Het team 

bestaat uit een enthousiaste groep mensen die ieder 

hun eigen reden hebben om in juni de Alpe D'Huzes 

2018 voor KWF te gaan lopen of fietsen. 

Bijdrage van €1.000,-: Indien u gaat voor het pakket 

Climbharder, bieden we jou alle eerdergenoemde 

zichtbaarheid van het logo en/of de bedrijfsnaam. Het 

logo komt namelijk op ons spandoek en de fietsshirts 

en de bedrijfsnaam komt terug op ons poloshirt, 

hooded sweater met rits. Daarnaast is de bedrijfsnaam 

met hyperlink zichtbaar op de sponsorpagina van Alpe 

d’HuZes en komt het logo logo op zowel de actiepagina 

van de deelnemer/ het team als onze website 

www.climbharder.nl. 
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