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Beste relatie,

De Ronde van Ede is dit jaar 
weer helemaal terug! En dit 
jaar gaan we een aantal zaken 
net even anders doen dan 
voorgaande jaren. Het wordt 
groter, mooier én mogelijk om 
zelf mee te doen! Hoe? Dat 
leggen we hieronder uit.

Funklasse/ Bedrijvenrace
Voor de wedstrijdrenners 
is de Ronde van Ede altijd 
al een graag geziene koers. 
Met een uitdagend parcours, 
goede organisatie en sterk 
deelnemersveld komen de 
renners graag naar Ede. Dit 
jaar maken we de Ronde 
van Ede ook toegankelijk 
voor niet-licentiehouders. 
We starten namelijk met 

een zogenaamde funklasse 
wedstrijd. Hier kunnen alleen 
lokale deelnemers zonder 
wedstrijdlicentie aan meedoen 
- individueel of collectief als 
bedrijf! 

Lokale binding
De belangrijkste reden hiervoor 
is dat wij de Ronde van Ede 
juist ook vóór Edenaren willen 
organiseren. De funklasse 
wedstrijd draagt hier aan bij. 
Het verlaagt de drempel tot 
deelname én verhoogt de mate 
van plezier en betrokkenheid. 
Zowel voor deelnemers, 
toeschouwers als bedrijven. 
Want wie wil nu niet zijn 
fietsende vader of collega 
zien meedoen? En je zoon of 
dochter kom je toch zeker wel 
aanmoedigen? 



hebben we een bedrag van
 € 20.000 nodig. 

Wij hebben vier 
sponsorpakketten 
samengesteld: diamant, goud, 
zilver en brons. Verderop 
leggen we ze uit. Samen met 
jou hopen wij er een geweldig 
evenement van te maken.

Aanmelden en meer 
informatie
Wil je sponsor worden of meer 
informatie over de sponsoring 
lezen? Ga dan naar de website 
of mail naar 
sponsoring@rondevanede.nl

Een sportieve groet,
Dirk-Jan de Jeu, Michiel Zwart en 
Johan Schuitemaker van de
Sponsorencommissie van de 
Ronde van Ede

Rondje om de kerk 
Tot slot brengen we het 
welbekende ‘rondje om de 
kerk’ dit jaar echt in de praktijk. 
Het parcours gaat dwars door 
het centrum, langs de Oude 
Kerk. Het is daarmee een echt 
criterium of echte kermiskoers 
geworden. Dichtbij het 
publiek, met dans en muziek, 
activiteiten voor de kinderen 
en natuurlijk een hapje en een 
drankje wordt dit hét jaarlijkse 
wielerevenement in de regio. 

Samen
Natuurlijk kunnen wij dit niet 
alleen. Hiervoor hebben wij jou 
ook nodig! Als deelnemer aan 
de bedrijvenrace, als sponsor 
én natuurlijk als toeschouwer! 
Graag brengen we daarom onze 
sponsormogelijkheden bij jou 
onder de aandacht, in totaal 
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Het programma (onder voorbehoud)

• 18.00 – 18.30 Dikke Banden Race (basisschoolleeftijd)
• 18.30 – 19.15 Funklasse Ede (incl. bedrijvenrace)
• 19.30 – 20.30 Dames (combinatie van sportklasses)
• 20.45 – 22.00 Heren (sportklasse)

Waarom zou je de Ronde van Ede sponsoren? 
De Ronde van Ede is uniek om meerdere redenen:

• Het wordt een feest. Een wielerfeest. Maar het is meer dan dat. Het 
is een feest voor deelnemers, toeschouwers en lokale ondernemers 
en bedrijven. 

• Je kunt dit jaar zelf meedoen in de funklasse categorie als bedrijf/ 
team. En wie wil de eerste editie van deze lokale competitie nou niet 
winnen?

• Veel exposure voor jou als bedrijf in de aanloop naar het evenement. 
Er is vanuit de organisatie veel aandacht voor promotie en 
zichtbaarheid van het evenement.

• Diverse netwerkmogelijkheden in aanloop naar de Ronde van Ede.

Ronde van Ede 2023



Dit jaar hebben we iets nieuws, 
want dit jaar kun je als bedrijf 
ook mee doen aan de funklasse/ 
bedrijvenrace. Dit is niet alleen 
mooi voor de promotie van je 
bedrijf, maar ook leuk om te doen.

In het zilveren, gouden en 
diamanten sponsorpakket zitten 3 
betaalde plekken voor de funklasse. 

Ja, ik wil meedoen aan de funklasse

Wanneer je kiest voor het bronzen 
sponsorpakket, betaal je de tickets 
voor de funklasse zelf.

Ga jij met jouw (bedrijfs)team de 
sportieve uitdaging aan? Tot op 24 
juni!

Doe jij mee?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu


Je doneert eenmalig een bedrag van € 300,- excl. BTW. 
Hiervoor krijg je:
• 1 VIP kaart voor de sponsortent bij de Ronde van Ede
• Overdekt de koers kijken, mocht het regenen
• 1 keer 2,5 meter sponsorbord langs het parcours (inclusief druk- en 

ophangkosten)
• Vermelding op onze website, social media (Facebook, LinkedIn, 

Instagram) en in het programmaboekje
• Gratis deelname aan lezing met een bekende spreker in het voorjaar 

en in het najaar gratis met de bus naar een wedstrijd 

Brons 300,-

Je doneert eenmalig een bedrag van € 600,- excl. BTW. 
Hiervoor krijg je:
• 3 VIP kaarten voor de sponsortent bij de Ronde van Ede
• Overdekt de koers kijken, mocht het regenen
• 2 keer 2,5 meter sponsorbord langs het parcours (inclusief druk- en 

ophangkosten)
• Vermelding op onze website, social media (Facebook, LinkedIn, 

Instagram), in de lokale krant(en) en in het programmaboekje
• Mogelijkheid om als bedrijf met maximaal 3 collega’s mee te doen 

aan de funklasse
• Gratis deelname aan lezing met een bekende spreker in het voorjaar 

en in het najaar gratis met de bus naar een wedstrijd bus 

Zilver 600,-

Ja, ik wil sponsor worden

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu
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Je doneert eenmalig een bedrag van € 1000,- excl. BTW. Hiervoor 
krijg je:
• 6 VIP kaarten voor de sponsortent bij de Ronde van Ede
• Overdekt de koers kijken, mocht het regenen
• 4 keer 2,5 meter sponsorbord langs het parcours (inclusief druk- 

en ophangkosten)
• Vermelding op onze website, social media (Facebook, LinkedIn, 

Instagram), in onze flyers en in het programmaboekje
• Mogelijkheid om als bedrijf met maximaal 3 collega’s mee te doen 

aan de funklasse
• Gratis deelname aan lezing met een bekende spreker in het 

voorjaar en in het najaar gratis met de bus naar een wedstrijd us 

Goud 1000,-

Ja, ik wil sponsor worden

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu


Je doneert eenmalig een bedrag van € 2000,- excl. BTW. 
Hiervoor krijg je:
• 8 VIP kaarten voor de sponsortent bij de Ronde van Ede
• Je bedrijfsnaam wordt meegenomen in alle uitingen
• 8 x 2,5 meter banner langs het parcours (inclusief druk- en 

ophangkosten)
• Omroepen van jouw bedrijfsnaam tijdens de premiesprints
• Overdekt de koers kijken, mocht het regenen
• Jouw logo op de Paarse trui(en) van de winnaar
• Naamsvermelding in de aftermovie van de Ronde van Ede
• Mogelijkheid om als bedrijf met maximaal 3 collega’s mee te doen aan de 

funklasse
• Gratis deelname aan lezing met een bekende spreker in het voorjaar en in 

het najaar gratis met de bus naar een wedstrijd 

Diamant 2000,-

Ja, ik wil sponsor worden

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0KY-wkOyUmGysyiYTjw6uYnoDOAbChPg3KFcXGd3PhUNVhJQjFEMEkzRkQ0MTkyQ1hZTDJNMkdRSCQlQCN0PWcu


Loyaliteitsprogramma
Omdat we zo blij zijn met alle sponsoren hebben we dit jaar wat 
nieuws: het loyaliteitsprogramma. Dit klinkt heel chique, maar simpel 
gezegd, betekent dit hoe langer je sponsort, hoe meer voordeel. Zo 
kun je bijvoorbeeld sparen voor meer sponsorborden dan we in de 
sponsorpakketten bieden. 

Heb je interesse in dit loyaliteitsprogramma? Andere sponsoren gingen 
je al voor. Neem contact met ons op, dan zorgen wij voor een aanbod 
op maat.

Ik wil dit loyaleitsprogramma
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Meer informatie 
Ga naar de website Mail ons
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