
Wij van Avans Hogeschool, van de 
opleidingen Bouwkunde en Civiele 
techniek, hebben het voorrecht de 
BetonKanoRace 2019 te mogen 
organiseren! Mocht u niet volledig op de 
hoogte zijn wat dit bijzondere evenement 
inhoudt, volgt hieronder voor u een 
toelichting.

De BetonKanoRace is een jaarlijks 
terugkerend evenement. Technische 
studenten van ongeveer 15 internationale 
hogescholen en universiteiten zullen in 
dit weekend met hun zelf ontworpen- en 
gemaakte betonnen kano’s strijden voor 
diverse prijzen. Tijdens de verschillende 
races zal niet alleen de fitheid van de 
deelnemers op de proef worden gesteld, 
maar ook de kwaliteit, duurzaamheid en 
innovatie zullen zeker bepalend zijn!

Tijdens de BetonKanoRace worden er 
zo’n 350 bezoekers verwacht, waaronder 
internationale deelnemers, die allen een 
weekend vol sport en plezier te wachten 
staat. 

Helaas kan dit evenement niet georgani-
seerd worden zonder hulp. Bent u tijdens 
het lezen enthousiast geworden en heeft 
u interesse gekregen om uw bedrijfs-
naam aan dit evenement te verbinden? 
Wij komen graag met u in contact! 

Op de volgende pagina’s kunt u alvast 
lezen wat de mogelijkheden zijn.Mocht u 
zelf leuke ideeën hebben, dan horen wij 
dit graag! 

Sportieve groet,
Organisatie BKR2019

BETONKANORACE 2019 
‘S-HERTOGENBOSCH 

PARTNERSHIP-PROGRAM Sail together



De BetonKanoRace heeft elk jaar een 
andere organisatie en daarmee een 
nieuwe racelocatie. Waar de Nederlandse 
Betonvereniging elk jaar zorg draagt voor 
een nieuwe organisatie, ligt de rest in 
handen van de organiserende studenten. 

De grootste zorg voor elk evenement is 
de financiele draagkracht die dit vergt. 
Om ook dit jaar de 350 internationale 
studenten te kunnen verwelkomen, zijn 
wij op zoek naar partners die een deel 
van het evenement willen adopteren.

De editie van dit jaar, die plaatsvind in het 
laatste weekend van mei, is gesitueerd 
in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, 
hetgeen een bijzondere sfeer brengt op 
het evenement.

Extra aandacht ligt dit jaar bij 
onderwerpen als materiaalgebruik 
en duurzaamheid. Hiermee willen we 
inspelen op de thema’s die nu spelen in 
de huidige markt.

Wilt u deel uitmaken van de 
BetonKanoRace 2019? Uw partnership 
draagt bij aan het grote succes van het 
evenement en geeft u de gelegenheid 
om in contact te komen met technische 
Young Profesionals en om bekendheid 
voor uw bedrijf te genereren.

Het komende hoofdstuk bevat de 
verschillende partnerships die mogelijk 
zijn. Wilt u iets speciaals? Het hierop 
volgende hoofdstuk beschrijft nog enkele 
specials, waarmee u uw bedrijf extra in 
de spotlights kunt zetten.

INLEIDING



In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van alle mogelijke standaard 
partnerships en de bijbehorende 
tegenprestaties. Wij als organisatie 
gaan uit van de gedachte dat een 
sponsorinvestering in verhouding moet 
staan met de tegenprestatie. Deze 
gedachte komt terug in de indeling van 
de tegenprestaties.

Een aantal sponsoren zijn al meerdere 
jaren betrokken bij de BetonkanoRace en 
hebben hiermee de continuïteit van het 
evenement grotendeels gewaarborgd. 
Het sponsoren in natura speelt een 
grote rol in het sponsorbeleid. Het gratis 
leveren van producten en diensten kan 
een belangrijke bijdrage zijn voor het 
gehele evenement.

We hebben een drietal partnerpaketten 
opgesteld waaruit u een keuze kunt 
maken:

• Gold
• Silver
• Bronze

Er zijn vele mogelijkheden deze 
partnerships aan te vullen. Hiermee willen 
we bereiken dat we iedere partner een 
exclusief pakket kunnen aanbieden. Deze 
extra mogelijkheden zijn beschreven 
in het hoofdstuk “Specials”. Heeft u 
zelf iets in gedachten, neemt u dan 
gerust contact op met de organisatie. 
Verderop in de brochure treft u onze 
contactinformatie aan.

Bij een partnership staat grote 
betrokkenheid bij de BetonKanoRace 
voorop. Het meest onderscheidende 
kenmerk in de sponsorpromotie 
van Gold-Partners is de continue 
exposure van het bedrijfslogo tijdens 
het evenement, als ook in de aanloop 
hiernaar toe. Dit naar zowel deelnemers 
als de branche.

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan 
sponsoring in de vorm van goederen 
en/of diensten. Voorbeelden hiervan 
zijn het leveren van afzethekken, 
geluidsapparatuur of het beschikbaar 
stellen van EHBO of beveiligingsdiensten. 
In overleg wordt de waarde van de 
goederen en/of diensten bepaald en 
vervolgens wordt hier bijvoorbeeld het 
Gold-Partnership aan gekoppeld.

Om uw bedrijf de exposure te bieden 
die een Gold-Partner verdient, zijn 
de volgende tegenprestaties voor u 
gereserveerd. 

PARTNERSHIPS  GOLD-PARTNER (v.a. 2.000 euro)

TEGENPRESTATIES GOLD-PARTNERS

• Uw bedrijfslogo op staff- & 
vrijwilligerskleding (A5)

• Adverentieruimte informatieboek 
deelnemers (A5)

• 4x Advertentieruimte op onze 
Facebookpagina

• 3x promotieruimte voor 
vlaggen/posters op het 
evenemententerein (2,2m*3,5m)

• Bedrijfslogo op homepage 
website (Gold-Partner only)

• Bedrijfslogo op Partnerpagina 
website incl. link naar uw 
website en ruimte voor een korte 
bedrijfsbeschrijving



TEGENPRESTATIES SILVER-PARTNERS

• Uw bedrijfslogo op staff- & 
vrijwilligerskleding (A6)

• Adverentieruimte informatieboek 
deelnemers (A6)

• 3x Advertentieruimte op onze 
Facebookpagina

• 2x promotieruimte voor 
vlaggen/posters op het 
evenemententerein (2,2m*3,5m)

• Bedrijfslogo op Partnerpagina 
website incl. link naar uw 
website en ruimte voor een korte 
bedrijfsbeschrijving

Dit pakket kan, net als overige 
Partnerships, met Specials uitgebouwd 
worden tot een pakket op maat

Om als Silver-Partner de exposure 
te garanderen zijn de volgende 
tegenprestaties voor u gereserveerd. 

 SILVER-PARTNER (v.a. 1.000 euro)

TEGENPRESTATIES BRONZE-PARTNERS

• Uw bedrijfslogo staff- & 
vrijwilligerskleding (A7)

• Adverentieruimte informatieboek 
deelnemers (A7)

• 2x Advertentieruimte op onze 
Facebookpagina

• 1x promotieruimte voor 
vlaggen/posters op het 
evenemententerein (2,2m*3,5m)

• Bedrijfslogo op Partnerpagina

In dit pakket zitten alle privillege’s van 
het Silver-partnership, alleen minder 
uitgebreid.

Ook hiervoor garanderen wij u enkele 
gereserveerde tegenprestaties. Deze zijn 
hieronder voor u weergegeven.
Meer Facebook exposure is een mogelijke 
aanvulling in dit pakket.

Partners onder de 500 euro worden enkel 
benoemd op de Partnerpagina.

 BRONZE-PARTNER (v.a. 500 euro)



SPECIALS
Naast de partnerships uit voorgaand 
hoofdstuk zijn er specials met een 
speciale uitstraling voor de partner, 
evenals enkele unieke mogelijkheden om 
in contact te komen met de deelnemende 
Young Professionals. Onderstaand een 
overzicht van de diverse opties.

Deelnemersgegevens (2.000 euro)
De gegevens van alle* deelnemers 
van de BetonKanoRace 2019 worden 
beschikbaargesteld aan de partner. 
Het betreft hier onder andere 
NAW-gegevens, email-adressen, 
telefoonnummers, het opleidingsinstituut 
en de huidige opleiding van de 
deelnemer. Hiermee kunt u in één keer 
de contactgegevens verkrijgen van Young 
Profesionals.

*In verband met de AVG-wetgeving 
worden enkel de gegevens verstrekt van 
deelnemers die op het inschrijfformulier 
toestemming toe hebben verleend.

CV organisatie (500 euro)
Naast de deelnemersgegevens worden 
tevens de volledige Curriculum Vitae 
van de organisatieleden beschikbaar 
gesteld. Dit kan voor u interessant zijn 
als u inzicht wilt krijgen in de kwaliteiten 
van de organisatoren, voor uw bedrijf 
of om deze aan te bieden bij uw 
opdrachtgevers (indien u bijvoorbeeld 
een detacheringsbureau bent).

Plaatsing bedrijfsstand (500 euro)
Liever persoonlijk in contact komen met 
de deelnemende young professionals? 
We bieden u de mogelijkheid om 
een bedrijfsstand in te richten op 
het evenemententerein waardoor u 
gemakkelijk het gesprek aan kunt gaan 
met de deelnemers.

Deelname bedrijfsteam (1.000 euro)
Nieuw dit jaar! bieden we voor u de 
mogelijkheid om als externe partij deel 
te nemen aan de BetonKanoRace 2019. 
Door een team namens uw bedrijf deel te 
laten nemen, heeft u de kans om op een 
informele wijze in contact te komen met 
de deelnemende Young Profesionals.

Wanneer u als partner besluit mee te 
doen, betaalt u een All-In prijs voor 
de deelname aan het evenement. De 
kano moet, gelijk aan alle reguliere 
deelnemers, zelf worden gemaakt.

Let wel op: de uiterste inschrijfdatum 
voor deelname is 1 maart 2019.

Promotie bedrijfslogo (500/750 euro)
Behalve mogelijkheden om in contact 
te komen met de Young Professionals 
bieden we ook enkele opties om uw 
bedrijfslogo te vermelden op- en rondom 
het evenemententerein. Onderstaand een 
kort overzicht van de mogelijke opties 
inclusief de verwachte oplage.

Bedrijfslogo’s (500 euro)
• Uw logo gedrukt op polsbandjes 

deelnemers (300 stuks)
• Uw logo gedrukt op 

cosumptiemunten (2000 stuks)
• Logo verwerkt in fotowaarmerk

Prijsvernoeming (750 euro)
Elk onderdeel van de wedstrijd is 
gekoppeld aan een prijs. Deze prijzen 
worden gemaakt van beton en 
krijgen een plaatje met de prijsnaam. 
Op dit plaatje is het mogelijk om uw 
bedrijfsnaam te plaatsen. Tijdens de 
prijsuitreiking zal uw bedrijf worden 
genoemd en eventueel kan de prijs 
door u zelf worden uitgereikt.
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TEN SLOTTE

CONTACTGEGEVENS
Binnen de organisatie van de BKR2019 
zijn Frank Winkel en Roy van Dijck 
de aanspreekpunten betreffende de 
partnerships van dit evenement.

Voor specifieke vragen aangaande 
deelname aan het evenement, PR of 
andere zaken rondom het evenement 
kunt u terecht bij commisievoorzitter, 
Tom van Huet.

Voor vragen met betrekking tot de rol 
van Avans Hogeschool in het geheel, 
kunt u contact opnemen met Michael 
van Nielen. Michael van Nielen is docent 
aan de Avans Hogeschool en functioneert 
namens de Hogeschool als
coördinator van de organisatie van dit 
evenement.

Contactgegevens comissie:

Organisatie BKR2019
T: +31 (0) 6 537 278 97
E: betonkanorace.abi@avans.nl

Sponsorcommisie, Frank Winkel
T: +31 (0) 6 418 509 78

Sponsorcommisie, Roy van Dijck
T: +31 (0) 6 330 153 19

Commisievoorzitter, Tom van Huet
T: +31 (0) 6 537 278 97

Docent, Michael van Nielen
T: +31 (0) 6 101 385 32

Wij hopen u na het lezen van deze 
partnershipbrochure hebben doen 
besluiten het evenement door middel van 
een partnership een warm hart toe te 
dragen. 

Binnen enkele dagen nadat u de 
partnershipbrochure heeft ontvangen, 
nemen wij contact met u op om te 
vragen of u interesse heeft in het 
aangaan van een partnership met dit 
evenement. Indien u eerder vragen heeft, 
kunt u vanzelfsprekend contact met ons 
opnemen. 

Graag maken wij in dit gesprek een 
afspraak om samen met u het perfecte 
partnership samen te stellen. Binnen vijf 
werkdagen na dit gesprek ontvangt u uw 
partnership voorstel.

Indien u akkoord gaat met het 
partnership voorstel, wordt er een 
definitief partnercontract opgesteld door 
de commisie. In dit partnercontract staan 
de afspraken waaraan de partner en de 
organisatiecommisie zich conformeren. 
Na wederzijdse ondertekening van het 
partnercontract zal onze commisie zorgen 
voor de verdere afhandeling hiervan.

Hierna bent u officieel partner van de 
BetonKanoRace 2019! U zult door 
middel van een nieuwsbrief op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen 
rondom de organisatie van de 
BetonKanoRace 2019.

Sportieve groet,
Organisatie BKR2019



COLOFOON
Dit is een uitgave van de 
organisatiecommisie van de 
BetonKanoRace 2019 om partners te 
werven, informeren en inspireren

Oplage:
 50 stuks
Teksten:
 Tom van Huet:
Beeld:
 Organisatie BetonKanoRace 2018,
 Beeldbank Avans Hogeschool
Coördinatie:
 Organisatie BetonKanoRace 2019,
 Avans Hogeschool, Academie Bouw & 
 Infra
Ontwerp:
 Huisstijlwijzer Avans Hogeschool
Druk:
 Drukwerkdeal

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de uitgever worden 
overgenomen.

Reageren
Avans Hogeschool
t.a.v. BetonKanoRace
E-mail: betonkanorace.abi@avans.nl


