
 

 

 

Voorwoord Sponsorplan 

 

Twee dagen in het jaar staat het eiland Goeree-Overflakkee in het teken van De Omloop.   

Vele deelnemers verleggen hun grenzen om voldaan en trots na 110 kilometer de finish te bereiken. 

Natuurlijk mogen ook de deelnemers van alle andere afstanden en de kinderomloop trots zijn op de 

prestatie.  

Dit tweedaags evenement is niet mogelijk zonder de hulp van vrijwilligers en sponsors, in financiële 

en materiële zin.  

Zoals u ook ongetwijfeld als ondernemer merkt, veranderen de tijden. Dit is altijd al zo geweest en 

zal ook in de toekomst zo blijven. Ook voor een evenement betekend dit dat er soms dingen moeten 

veranderen om met de tijd mee te gaan. 

Natuurlijk is voor u als eilandbewoner niet onopgemerkt gebleven dat we enkele veranderingen 

hebben doorgevoerd. Er zijn afstanden toegevoegd om deelname mogelijk te maken voor een breder 

publiek.  De laatste jaren de Goereeloop met de finish in Goedereede (20 km) die in 2018 eveneens 

een “lichtjestour” was. 

Op deze manier willen wij de Omloop van en voor het eiland behouden. Tevens proberen we ook 

andere partijen aan te laten sluiten met “randprogrammering” om het voor de lopers, maar zeker 

ook voor de dorpen zelf, het evenement meer te laten leven en beleven.   

Het stevig naar de toekomst kijken brengt ook veranderingen in de financiering van het evenement.  

Daarom hebben wij ons sponsorplan aangepast om financieel sterker de toekomst in te kunnen. Met 

kleinere bedragen en meer mogelijkheden om voor ieder bedrijf een mogelijkheid te bieden.  



Zo kunt u bijvoorbeeld uw naam koppelen aan een post, afhankelijk van de omvang van de post zijn 

deze ingedeeld in brons, zilver, goud of diamant. Dit met de bijbehorende exposure voor uw bedrijf. 

Daarnaast hebben wij de keuze gemaakt om 1 hoofdsponsor aan ons evenement te koppelen en 4 

eventsponsoren die in alle uitingen worden meegenomen.  

In bijgaande plan staan de mogelijkheden en de wederzijdse verwachtingen verder uitgewerkt.  

Indien u vragen heeft of geïnteresseerd bent om uw bijdrage aan de Omloop te leveren vernemen 

wij dat graag.   

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van de Omloop Goeree-Overflakkee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SPONSOR LOCATIES 
Middelharnis  Hoofdsponsor  

Scheelhoek, (vierde hek)  Sponsorpakket Brons  

Vismijn  Sponsorpakket Brons  

Reddingsbrigade  Sponsorpakket Brons  

Schuur Westhoeve  Sponsorpakket Diamant  

Ouddorp Haven  Sponsorpakket Brons  

Ingang Slikken  Sponsorpakket Brons  

Uitgang Slikken  Sponsorpakket Brons  

Herkingen Van der Velde  Sponsorpakket Goud  

Hoek van St. Jaepe  Sponsorpakket Zilver  

Oude-Tonge kaai  Sponsorpakket Goud  

Galatheese Haven  Sponsorpakket Brons  

Ooltgensplaat  Sponsorpakket Zilver  

Den Bommel Haven  Sponsorpakket Zilver  

Stad a/h Haringvliet  Sponsorpakket Goud  

Finish Middelharnis  Hoofdsponsor  

  

Kinderomloop Totaal  Sponsorpakket Goud  



 

 

Sponsorpakket Brons 
Vanaf €300 

Wat krijgt u hiervoor:  

• Een van de Brons geselecteerde posten 

• Uitingen op post zoals vlaggen, spandoeken en/of eigen invulling 

• Vermelding op onze nieuwe website 

• Naam vermelding op route kaart 

• Logo in Omloopkrant 

• 1 startbewijs voor de Omloop (afstand naar keuze) 

• Uitnodiging voor startschot en consumptiebonnen Goedereede  

Het pakket is verder uit te breiden met de volgende opties:  

• Logo op routekaart (max 4) €200 

• Logo op placemats (max 4) €150 

• Logo op scanpasjes (max 2) €250 

• Logo rugnummers €150 

• Logo op Folders €150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sponsorpakket Zilver 
  Vanaf €500  

Wat krijgt u hiervoor:  

• Een van de Zilver geselecteerde posten 

• Uitingen op post zoals vlaggen, spandoeken en/of eigen invulling 

• Vermelding op onze nieuwe website 

• Naam vermelding op route kaart 

• Logo in Omloopkrant 

• 2 startbewijzen voor de Omloop (afstand naar keuze) 

• Uitnodiging voor startschot en consumptiebonnen Goedereede  

Het pakket is verder uit te breiden met de volgende opties:  

• Logo op routekaart (max 4) €200 

• Logo op placemats (max 4) €150 

• Logo op scanpasjes (max 2) €250 

• Logo rugnummers €150 

• Logo op Folders €150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sponsorpakket Goud 
 Vanaf €750  

Wat krijgt u hiervoor:  

• Een van de goud geselecteerde posten 

• Uitingen op post zoals vlaggen, spandoeken en/of eigen invulling 

• Vermelding op onze nieuwe website 

• Naam vermelding op route kaart 

• Logo in Omloopkrant 

• 3 startbewijzen voor de Omloop (afstand naar keuze) 

• Uitnodiging voor startschot en consumptiebonnen Goedereede  

Het pakket is verder uit te breiden met de volgende opties:  

• Logo op routekaart (max 4) €200 

• Logo op placemats (max 4) €150 

• Logo op scanpasjes (max 2) €250 

• Logo rugnummers €150 

• Logo op Folders €150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sponsorpakket Diamant  
Vanaf €1000 

Wat krijgt u hiervoor:  

• Een van de diamant geselecteerde posten 

• Uitingen op post zoals vlaggen, spandoeken en/of eigen invulling 

• Vermelding op onze nieuwe website 

• Logo in omloopkrant 

• Naam vermelding op route kaart 

• 3 startbewijzen voor de Omloop (afstand naar keuze) 

• Uitnodiging voor startschot en consumptiebonnen Goedereede  

Het pakket is verder uit te breiden met de volgende opties:  

• Logo op routekaart (max 4) €200 

• Logo op placemats (max 4) €150 

• Logo op scanpasjes (max 2) €250 

• Logo rugnummers €150 

• Logo op Folders €150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Evenement sponsor  
Vanaf €2500  

Wat krijgt u hiervoor:  

• Vermelding op onze nieuwe website incl. bedrijfsinformatie 

• Naam vermelding op route kaart 

• Vermelding Omloopkrant 

• Logo op borden langs de kant van de weg 

• Vlaggen op de publieksplaatsen 

• 4 startbewijzen voor de Omloop (afstand naar keuze) 

• Uitnodiging voor startschot en consumptiebonnen Goedereede  

Het pakket is verder uit te breiden met de volgende opties:  

• Logo op routekaart (max 4) €200 

• Logo op placemats (max 4) €150 

• Logo op scanpasjes (max 2) €250 

• Logo rugnummers €150 

• Logo op Folders €150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hoofdsponsor 

 Vanaf € in overleg  

Wat krijgt u hiervoor:  

• Uitingen op start en finish zoals vlaggen, spandoeken en/of eigen invulling 

• Vermelding op nieuwe website incl. bedrijfsinformatie 

• Naam vermelding op route kaart 

• Vermelding en logo’s Omloopkrant 

• Logo op borden langs de kant van de weg 

• Vlaggen op de publieksplaatsen 

• 6 startbewijzen voor de Omloop (afstand naar keuze) 

• Uitnodiging voor startschot en consumptiebonnen Goedereede  

Het pakket is verder uit te breiden met de volgende opties:  

• Logo op routekaart (max 4) €200 

• Logo op placemats (max 4) €150 

• Logo op scanpasjes (max 2) €250 

• Logo rugnummers €150 

• Logo op Folders €150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


