
SPONSORPAKKET
Ik heb vier sponsorpakketten samengesteld. Om in de sfeer van het 
 WK BMX 2021 te blijven zijn de sponsorpakket opgedeeld in de
medaillekleuren platinum, goud, zilver en brons.

Samen kunnen w i j  een pumptrack rea l i s eren

b i j  MFC Doe lum i n  Renkum !

Duwtje in de rug
Provincie Gelderland en het Papendalfonds hebben inmiddels
subsidie toegezegd. En de gemeente heeft inmiddels een co-
financieringssubsidie verstrekt. Uit het Lokaal Sportakkoord hebben wij
ook een bedrag ontvangen. Dit is een duwtje in de rug maar de
pumptrack is hiermee niet volledig gefinancierd. Daarbij is jouw hulp
nodig!

sponsor jij 
pumptrack renkum?

DOE MEE
Glunderende kinderen, jeugd in beweging, sportieve actie in Renkum.
Daar willen jij en/of jouw bedrijf toch ook aan bijdragen? Word dan
sponsor!

Hoe krijgen we kinderen, tieners, maar ook volwassen meer aan het
sporten? Daar is een prikkel, een uitdaging voor nodig. PumpTracks
zijn snel, veilig en je hebt het gebruik ervan snel onder de knie. Het
combineert de voordelen van een fietscrossbaan en een skatepark.
Het geeft een kick om lekker actief bezig te zijn.

In beweging

De pumptrack is een gesloten circuit van onderhoudsvriendelijk
asfalt met bulten en kombochten, geschikt voor gebruik voor alles wat
wielen heeft: mountainbike of BMX, rolschaatsen of skateboard, step
of skates en zelfs met de rolstoel. Door spierkracht beweeg je je voort. 

Pumptrack?

In aanloop naar het WK BMX 2021 op Papendal is er geld beschikbaar
gesteld voor initiatieven voor pumptracks in Gelderland. Hier ben ik,
Eric Kuijt, op ingesprongen en heb contact gelegd met gemeente
Renkum en Doelum. Zij zijn enthousiast en zijn een samenwerking
met mij aangegaan.

Samen

INWONERINITIATIEF



Samen kunnen w i j  een pumptrack rea l i s eren

b i j  MFC Doe lum i n  Renkum !

Sponsorpakketten

1 . 0 0 0 , - 

€ 2 . 5 0 0 , - 

€ 1 . 0 0 0 , - 

5 toegangskaarten WK BMX 2021 Papendal 

 (incl bus vervoer naar evenement)

Vermelding op de poort bij de pumptrack

Vermelding op website en socials van pumptrack Renkum

2 toegangskaarten WK BMX 2021 Papendal 

(incl bus vervoer naar evenement)

Vermelding op de poort bij de pumptrack

Vermelding op website en socials van pumptrack Renkum

1 toegangskaart WK BMX 2021 Papendal 

(incl bus vervoer naar evenement)

Vermelding op de poort bij de pumptrack

Vermelding op website en socials van pumptrack Renkum

Sponsor het bedrag wat bij jouw bedrijf past!

Vermelding op de poort bij de pumptrack

Vermelding op website en socials van pumptrack Renkum

€ 5 . 0 0 0 , - 

Platinum

goud

zilver

brons

sponsor jij pumptrack renkum?

De uitdaging

Doel: € 80.000,-

Toegezegde bedragen bij realisatie plan

Ik, Eric Kuijt/Eleven Zeros, ben een inwonerrinitiatief gegestart voor
realisatie van een asfalt pumptrack bij MFC Doelum in Renkum. 
Ik ben geboren en getogen in de gemeente Renkum en woon in het
dorp Renkum. Ik ben een actief MTB'er, vrijwilligerscoördinator van
MTB-Zuid-Veluwe en heb een fietsonderneming.

initiatiefnemer

De ontvangen gelden uit fondsen, sponsoren en crowdfunding

worden beheerd door Beheerstichting Doelum.

n.b.

?

maximaal 5 beschikbaar

maximaal 10 beschikbaar

maximaal 1 beschikbaar

geen maximum

www.pumptrackrenkum.nl

info@pumptrackrenkum.nl

imEER INFORMATIE

De prijs van sponsorpakketten is exclusief BTW

Pumptracks zijn er in vele soorten en maten. Hoe hoger het

vergaarde bedrag door fondsen, sponsoring en crowdfunding, hoe

meer variatie in ontwerp, aanleg en uitstraling mogelijk is! 

Daarom is het streefbedrag € 80.000,-

Bijdrage Provincie Gelderland € 15.000,-
Bijdrage Papendal Pumptrackfonds € 12.500,-
Bijdrage co-financieringsubsidie gemeente Renkum € 5.000,-
Bijdrage uit het Lokaal Sportakkoord € 10..000,-

? ?

?


