4-DAYS ROTARY FELLOWSHIP CYCLING TO SERVE – 23/26 MAY 2019
OUDENAARDE – BELGIUM
Flanders - Hainaut

SPONSORDOSSIER
https://geraardsbergen-oudenberg.rotary2170.org/nl/activities/agenda/

Social project to be
selected

Beste,

3 februari 2019

Onder het leiderschap van het Rotary International Fellowship Cycling to Serve organiseert het FCS
Belgium het 4-daagse internationaal fietstreffen in Oudenaarde.
https://geraardsbergen-oudenberg.rotary2170.org/nl/activities/agenda/
Meer dan 120 Rotariërs, familie en vrienden mogen we verwachten om van de Vlaamse en Waalse
heuvels, de kasseien, de veldwegen, de typische vergezichten van de Zwalmvallei, de Vlaamse Ardennen,
Le Pays des Colinnes, het Schelde bekken enz. te genieten.
Een internationaal gezelschap uit heel Europa en wellicht ook uit de VS zullen ons vergezellen.
Tussen woensdagavond, 22 mei en zondagmiddag 26 mei, wordt een volledig programma uitgewerkt
met uiteraard de fietshappening (dagelijks ritten van 50, 80 of 120km) en tevens een cultureel
programma voor de niet fietsende deelnemers.
Vertrek en aankomst aan het Ronde Van Vlaanderen centrum waar tevens de dagelijkse briefing zal
doorgaan. Etappe deelnemers en ervaren gidsen zullen de groepen vervolledigen.
Afsluiten doen we met het plechtige galadiner op zaterdagavond 25 mei in de gekende Salons Mantovani
waar we een heerlijk menu aanbieden en een diepere netwerking mogelijk maken! Samen met
genodigden gaan we voor minstens 250 deelnemers!
Cycling to Serve staat voor internationale vriendschapsbanden voor Rotariërs met een passie voor de
fiets. Het Fellowship Cycling to Serve hanteert ook het principe ‘Service above Self’ waarbij
dienstverlening voorop gaat. Tijdens het galadiner worden verschillende sociale projecten die we met dit
event ondersteunen kenbaar gemaakt. Immers, alle winsten worden doorgestort naar sociale projecten!
Meer info rond het Fellowship Cycling to Serve, hun uitdagingen, realisaties vinden jullie op onze
webstek.
Mag ik vriendelijk vragen dit sponsordossier door te nemen en me een voorstel te laten geworden?

Voor Rotary Fellowship Cycling to Serve Belgium,
Danny Hellinckx, FCS representative Belgium, past-president en lid van Rc Geraardsbergen
Dannyhe@e3ip.be of FCSBE@outlook.com
Facebook en Webstek
+32 / 479.98.32.52

Wie zijn we? Wat bieden we aan?
Rotary en het FCS, wie zijn we, wie bereiken we?
De Rotary internationale vriendenkring, het Fellowship Cycling to Serve, is een vereniging van
vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen
inzetten voor anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon. Zij delen de passie voor het fietsen, zij
het in amicaal verband of in competitie. Met leden en sympathisanten uit België, Europa, NoordAmerika, Canada, of uit Indië, Australië, Rusland en andere landen verdiepen we vriendschapsbanden en
brengen we samen sociale projecten tot stand.
De objectieven van Cycling to Serve zijn:
•
•

Het ontwikkelen en bevorderen van vriendschap door het samen fietsen, recreatief en
competitief. ‘The 4-days of the FCS’ en ‘The Rotarian Cycling Championship’
Dienstenbetoon via sociale acties, lokaal, regioneel, nationaal, internationaal via de fiets
evenementen

Français:
L’Amicale cycliste internationale « Cycling to Serve » est une communauté rotarienne dédiée à
promouvoir le cyclisme comme une opportunité de mener des actions sociales en développant l’amitié
entre et le service. Elle compte plusieurs milliers de membres, rotariens ou sympathisants, en Belgique, en
Europe, en Amérique du Nord, en Inde, Australie, Russie et d’autres pays.
Les objectifs de « Cycling to Serve » sont de:
•
•

Développer et promouvoir l’amitié à travers la pratique du vélo soit en loisir soit en compétition.
The 4-days of the FCS’ et ‘The Rotarian Cycling Championship’
Servir la communauté, que ce soit via des actions locales, nationales ou internationales à travers
nos manifestations cyclistes.

Wereldwijd 1,2miljoen Rotaryleden en 260.107 Rotaractors (jongeren). Bereikbaar via de webstek van
Rotary International en Fellowship Cycling to Serve.
België en Luxemburg, 10.522 leden gespreid over 279 clubs, 3 districten
Het FCS Belgium, hoe communiceren we en naar wie?
•
•
•
•
•

FCS Belgium Nieuwsbrief naar alle clubs (3/jaar)
Specifieke Info rond het 4-days evenement naar alle clubs
Aankondigingen via de Rotary Districtwebsites
Promotie event Via Rotary Contact, het ledenmagazine (Belux)
Digitale pers via PR verantwoordelijke (promotie van de sociale projecten)

•
•
•
•
•

•

Via de nieuwsbrief van district gouverneurs (3 districten in België en Luxemburg)
Digitale folder met programma naar alle leden en bevriende organisaties en bedrijven
Ondersteuning van het event via toegewijde en deelnemende leden
Via Facebook, clubsites, whatsapp, twitter, nieuwsbrieven, …
Internationale FCS vertegenwoordigers:
o Australië, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Indië, Nederland,
Luxemburg, Sri Lanka, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika
(en Canada), Kroatië, Tsjechische Republiek en mogelijks Rusland…Vermelding van
evenement 4-days, doorsturen naar lokale webstek, facebookpaginas, …
FCS International Newsletter, 2 * per jaar met vermelding van de evenementen (Engelstalig)

Uw bedrijf wenst zich te profileren? Dienstbetoon, vriendschap en
professioneel netwerken zit in de genen van uw bedrijf? Fietsen is een
passie?
Promotiemateriaal
Wij bieden onze 125+ deelnemers een fiets- en cultureel programma aan van woensdag 22 mei tot en
met zondag 26 mei 2019.
Registraties op woensdag met overhandiging van een infopakket en ‘goodies’. U levert ons:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gadgets zoals drinkbus, lichtjes, of ander promotiemateriaal met vermelding van je bedrijf
Zakje voor welkomstpakket met jouw logo erop
Publicitaire folders stoppen we er graag bij
Fietspetje met jouw logo
Armstukken met je logo
T-shirt met je logo
Sportvoeding
Wij staan open voor jullie suggesties 😊…

Sponsor formules:
With sympathy:
o
o

Elke steun wordt doorgestort naar de Sociale Projecten (kwitantie)
Vermelding van het bedrijf tijdens de eerste briefing

Etappe Sponsor: 250€
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elke etappe en elke afstand kan gesponsord worden.
3 dagen met etappes 50km, 80km, 120km => 9 mogelijkheden + slot etappe op zondag
Dag 1, Zwalm regio, Dag 2 Ronde Van Vlaanderen, Dag 3 Le Pays des Colinnes, Dag 4
Doornik
Digitale communicatie met je logo, zichtbaar op de 4-days registratie website
Programmaboekje met je logo (gedrukt en digitaal)
Bedrijfslogo presenteren en vermelding bedrijfsnaam bij de briefing (de dag ervoor)
Op menukaart gala diner
Op digitale uitnodiging voor gala diner (het Gala diner is open voor Rotariërs, sponsors,
familie en vrienden)
Het programma blijft minstens een jaar staan op de website

Sprint Sponsor: 500€ (Etappe sponsor +)
o
o
o
o
o
o
o

Logo op koerstrui
Banner in Centrum Ronde Van Vlaanderen, zaal ‘Kwaremont’ (briefing en diner )
gedurende het event, wo, do, vr
Banner in Salons Mantovani bij galadiner op zaterdagavond
Gratis wielertrui voor 1 persoon
Gratis galadiner toegang voor 1 persoon
Indien gewenst, gratis deelname aan fietstochten toegestaan. Max 4 personen.
Indien gewenst, gereserveerde tafel voor jouw bedrijf (vanaf 8 personen)

Combiné Sponsor: 1.000€ (Silver sponsor +)
o
o
o
o
o

Groter logo op koerstrui
Groter logo digitaal en drukwerk
Gratis wielertrui voor 2 personen ipv 1
Gratis galadiner toegang voor 2 personen ipv 1
Je logo op de T-shirts van het organiserend FCSBE Team (mogelijkheid tot bestellen van
T-shirts) (layout nog in opmaak)

Yellow jersey Sponsor: 1.500€ (Gold sponsor +) => er is er maar 1!
o
o
o
o
o

Logo op achterkant koersbroek (of de zijkanten)
Gratis wielertrui voor 3 personen ipv 2
Gratis galadiner toegang voor 3 personen ipv 2
Gratis wielerkoersbroek voor 2 personen
Grootste logo op de T-shirts van het organiserend FCSBE Team (mogelijkheid tot
bestellen van T-shirts) (layout nog in opmaak)

Vanaf Sprint Sponsor: mogelijkheid tot bijbestellen van extra koerstruien (50€) en koersbroeken (75€)
(DECCA – Pro)

Reeds weerhouden sociale projecten:

Iedereen kan voetballen!
Aanbod voorzien voor kinderen met fysieke en
mentale beperking.
Doelgroep:
eerste fase: spelertjes van 6j tot en met 13j
tweede fase: spelertjes tot 15j
derde fase: spelers tot ?
Samenhorigheid en voetbalplezier staan centraal.

Elke $ wordt omgezet naar 3$ door de Bill en Melinda Gates foundation!

