
Nergens ter wereld is de fiets zo’n vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven als in 
Nederland. Veel Nederlanders stappen in hun vrije tijd op de racefiets. Steeds meer bedrijven 
en organisaties stimuleren fietsen naar en van het werk. Fietsende medewerkers zijn vaker 
gezonde en fitte medewerkers. Ze gaan met plezier naar hun werk, zijn creatiever, productiever 
en minder vaak ziek. 

Over de vereniging
Het begin van ToerFietsClub (TFC) Noordwijk dateert van 1988. In december 2018 is de 
fietsclub overgegaan in een rechtspersoon, een vereniging. Er is een omslag gemaakt naar 
uitgangspunten en principes die horen bij een moderne wielervereniging. Veiligheid gaat 
vooraf aan gezelligheid.

Sinds 1 augustus 2022 is ToerFietsClub Noordwijk aangesloten bij de Wielersportbond NTFU 
(NederlandseToerFietsUnie). De NTFU is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en is aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Het NTFU-lidmaatschap 
betekent een kwaliteitsimpuls voor georganiseerd sporten bij TFC Noordwijk. Goed geregeld 
dus!

Onze vereniging heeft ongeveer 60 leden en groeit gestaag. Mensen nemen mensen mee naar 
waar het gezellig is en waar fietsen hoe wij het doen, bijdraagt aan het onderhouden van goede 
gezondheid. Met plezier begroeten wij ook leden uit de Regio. > 

Sponsorvoorstel

Bewegen als wat hoort bij de leefstijl, is de basis voor een goede gezondheid. 
Sport en bewegen stimuleert de vitaliteit, weerbaarheid en fit zijn. Fietsen is 
een belangrijk medicijn in het voorkomen van overgewicht, hart-en vaatziekten, 
diabetes, gewrichtsaandoeningen of herstel na ziekte. Daarnaast is sport 
uitdagend, gezellig om sámen te doen èn werkt tegen eenzaamheid.



Bewegen • Ontspannen • Plezier

Een belangrijk kenmerk van het toerfietsen is het ontbreken van het wedstrijdelement. 
Toerfietsers rijden voor hun plezier en ontspanning. De één is puur recreatief bezig, de ander is 
weer meer sportief gericht, afhankelijk van eigen wensen en mogelijkheden. Altijd zelfbewust. 
Sporten bij ToerFietsClub (TFC) Noordwijk zorgt voor sociale interactie en positiviteit. 

Waarde uit het partnerschap 
Sponsorpartners zijn voor ons belangrijk en dat laten wij ook zien. Naast de naamsbekend-
heid en sympathie die u met uw partnerschap creëert, motiveren wij onze leden om onze 
sponsoren de voorkeur te geven. Wij gaan actief om met sponsoren en bevorderen om waarde 
uit het partnerschap te genereren. Dat doen wij door communicatie via de website, (sociale) 
media, en misschien zelfs gezamenlijke initiatieven (ten gunste van de samenleving). 
Wij bieden graag de mogelijkheid om zelf voorstellen voor activiteiten te doen. 

De vereniging heeft geen winstoogmerk. Sponsoring wordt aangewend voor het realiseren 
van haar doelstellingen, het voor eenieder toegankelijk houden van de fietsclub (hoogte van 
contributie) en tegemoetkoming in de aanschaf van fietskleding. Tijdens clubactiviteiten 
wordt gefietst in TFC-clubkleding. Zo zijn we als vereniging herkenbaar en worden we veel 
beter opgemerkt. Ook is het positief voor de uitstraling van de vereniging én voor het club-
gevoel van de leden als onze leden in dezelfde verenigingskleding sporten.

Binnen afzienbare tijd eindigt na 35 jaar het partnerschap met de huidige hoofdsponsor 
Zilveren Kruis en valt de exclusieve reclame-uiting op het verenigingstenue vrij. Zilveren Kruis 
heeft haar sponsorbeleid herzien. Wij zijn trots op en dankbaar voor de langdurige relatie 
met Zilveren Kruis en de mensen achter het bedrijf. Er is ruimte voor nieuw partnerschap. 
En daar zien wij naar uit!

Opties voor partnerschap

Exclusieve promotie 
op verenigingstenue; Jaarlijkse bijdrage ad  € 2.500,00 Duur: 5 jaar
hoofdsponsor 

Tour de Force Jaarlijkse bijdrage ad € 1.000,00 Duur: 3 jaar

Strade Bianche Jaarlijkse bijdrage ad € 750,00 Duur: 3 jaar

Bauke Mollema Jaarlijkse bijdrage ad € 500,00 Duur: 3 jaar

Klassieker Bijdrage ad € 1.000,00 Duur: per jaar

Criterium Bijdrage ad € 500,00 Duur: per jaar

Milaan-San Remo Bijdrage ad € 250,00 Duur: per jaar

 
Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Interesse?
Heeft u interesse om partner te worden? Wij gaan graag het gesprek met u aan over 
wat u graag wilt. Mail naar bestuur@tfcnoordwijk.nl of neem telefonisch contact op 
met Piet Groen via 06 2330 7094.


