
 

 

Introductie en terugblik 

 
Afgelopen jaren hebben wij verschillende goede doelen gesteund door onze hobby fietsen te 
combineren met de zorg voor anderen. Sinds 2017 doen wij dit als Stichting Charity Cycling. De totale 
impact van de activiteiten sinds 2015 bedraagt nu EUR 48.000! 

 

Plannen 2019 

 
In 2019 kiezen we als hoofddoel voor een humanitair project 
van stichting MAF, een internationale organisatie opgericht 
door enkele piloten die na de Tweede Wereldoorlog hun 
vliegervaring wilden inzetten voor anderen. Met 140 vliegtuigen 
en moderne communicatiemiddelen werkt MAF in afgelegen 
gebieden. Meer dan 2.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF 
sneller, efficiënter en veiliger hun werk. 
Als uitdaging willen we in september een aantal aansprekende 
bergpassen gaan rijden in Noord-Italië, zoals de legendarische Stelvio. Met 2.758m hoogte een van 
de hoogste berijdbare bergpassen in Europa. 
 

    Op 22 juni 2019 willen weer deelnemen aan Sport4Hope voor 
Stichting Als kanker je raakt. Deze stichting zet zich in om steun 
te geven als je persoonlijk of in je omgeving geraakt wordt door 
kanker. En eind mei hopen we de Elfstedentocht te fietsen en 

daarmee het Christelijke Inloophuis Achter de Hoven in Leeuwarden te steunen. 
 

 

Sponsoring in 2019 

 
Onze hoofdsponsor en naamgever is dit jaar Growteq. Een nieuwe naam, maar voor ons toch een 
bekend gezicht. Het is de naam van onze gefuseerde voormalige Hoofdsponsor KT-Vision met onze 
voormalig Gouden Sponsor Refine-IT! Growteq heeft zich enthousiast als hoofdsponsor en 
naamgever aan ons team verbonden. Wij zijn dit prachtige bedrijf daar vanzelfsprekend dankbaar 
voor! 
 
We leggen de lat voor onszelf hoog en zoeken hier passende bedrijven bij. De bedrijven die zich aan 
ons en de goede doelen verbinden, tonen daarmee hun Maatschappelijke Betrokkenheid. Wij zullen 
vanaf mei wekelijks in onze nieuwe wielertenues met de namen van onze sponsors fietsen. Sponsors 
zullen dus weer tienduizenden kilometers en vele uren zichtbaar zijn in onze regio Zuid-Holland en in  
Brabant, op de Veluwe, in Limburg, België én op vakantiebestemmingen in Frankrijk, Italië en 
Oostenrijk. Ook zullen we onze goed gelezen nieuwsbrief rondsturen. We bieden u verschillende 
mogelijkheden om met ons mee te doen. Zie daarvoor de tabellen op de volgende pagina. 
 

We hopen weer op een mooi en goed fietsjaar. Graag samen met u! 
 

Meer informatie en sfeerbeelden van de afgelopen jaren: 

www.charitycycling.nl 

http://www.sport4hope.nl
http://www.maf.nl/
http://sport4hope.nl/
http://www.alskankerjeraakt.nl/
http://www.inloophuisachterdehoven.nl/
http://www.growteq.nl/
http://www.charitycycling.nl/


 

 

 

Een vrije gift (ANBI) of andere creatieve ideeën om de goede doelen te steunen behoren ook tot de 
mogelijkheden. Ook kunnen wij u via Stichting Charity Cycling helpen met het organiseren van een 
sportief relatie- of medewerkers- evenement voor uw en/of onze goede doelen! Voor aanmelding als 
sponsor of meer informatie, neem contact op met 1 van de teamleden van Growteq Charity Cycling of 
via onze website. 
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Sponsortabellen 2019 
        

  Goud Zilver Brons 

     
Bedrag: € 1.200 € 600 € 300 

     

Growteq Charity Cycling Sponsoring    

Extra groot logo op wielertenue V   

Logo op wielertenue  V  

Persbericht voor (lokale) media  of uw eigen nieuwbrief, website, etc.  * V   

Teamfoto met uw logo digitaal er in verwerkt * V V  

Bedrijfsprofiel in een van onze nieuwsbrieven * V V  

Logo / Advertentie in onze nieuwsbrieven V V V 

Logo / Advertentie op onze website V V V 

Algemene teamfoto t.b.v uw eigen website, persberichten en andere uitingen V V V 

        

* Indien gewenst en in overleg. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een evenement of juist tijdens (foto) of er na.  

        

Wilt u (ook) in ons wielertenue fietsen?       

In combinatie met sponsorpakket € 100     

Zonder sponsorpakket  € 150     

        

Het wielertenue bestaat uit een broek en shirt.       

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/
http://www.charitycycling.nl/
mailto:charitycycling.nl@gmail.com

