
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte ondernemer(s), 
 
 
Ook de tweede editie van de Omloop van Empel was een groot succes! Mede dankzij de steun van 
onze partners en sponsoren, hebben we weer een geweldig evenement neergezet in Empel. Met 
ruim 750 deelnemers verdeeld over 3 afstanden, en ruim 150 kinderen bij de Kidsrun, hebben we 
onze doelstelling meer dan bereikt.  
 
En in 2017 gaan we weer voor nog mooier evenement! De volgende editie van de Omloop van 
Empel vindt plaats op zondag 25 juni 2017.  
We zijn wederom welkom bij SCC D’n As; het centrum van de Omloop van Empel. 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2017 gaan we de volgende hardloopafstanden aanbieden: 
 
 
De Kidsrun 

• Funrun voor kids t/m groep 3 

• Wedstrijdrun voor kids in groep 4,5,6 

• Wedstrijdrun voor kids in groep 7,8 
 
Omloop van Empel 

• De 5 kilometer – 5.000 meter 

• De 10 kilometer – 10.000 meter 

• De 10 EMpelse mijl – 16.090 meter  
 
Sponsoring 
Om de Omloop van Empel te organiseren, zijn natuurlijk ook deze editie middelen nodig. En die 
middelen kosten geld. Uiteraard hebben we een overzichtelijke begroting zodat we transparant en 
open kunnen communiceren wat de kosten van een dergelijk event zijn. De financiële bijdrages 
werven we via partnerships en sponsoring. In deze brief vertellen wij u graag daar meer over. 
  
Contact 
Middels deze brief en uiteraard ons persoonlijke bezoek, zouden wij u als ondernemer willen vragen 
of u de Omloop van Empel een warm hart toe wilt dragen door partner dan wel 
sponsor te worden? Uiteraard stellen wij dat zeer op prijs! 
Contact: omloopvanempel@gmail.com 
Website: www.omloopvanempel.nl  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnership loopafstand (10EM, 10km, 5km)  
 
 
Bij een partnership verbindt een bedrijf/organisatie zich aan een loopafstand van de Omloop van 
Empel voor een financiële bijdrage van €2.000,- per jaar. Hiervoor krijgt het bedrijf: 

 

 

• De bedrijfsnaam gekoppeld aan de te lopen afstand. Bijvoorbeeld: de “Rabobank” 10 km. 
o Deze koppeling zal in alle communicatie worden gebruikt: website, Facebook, Lokale 

en landelijke bladen/omroep, aankondigingen, etc. 

• Bedrijfslogovermelding op de website www.omloopvanempel.nl 

• Bedrijfslogovermelding op het lint van de medailles. Het logo van alle partners komt op het 
medaillelint.  

• Vermelding van het bedrijfslogo op promotieposters en -flyers. 

• 15 gratis startnummers welke zelf met een actiecode via de inschrijfpagina op te geven zijn.  

• Bedrijfsuiting bij de start/finish plaats d.m.v. spandoek, 1,5m x 0,5m 

• Interactieve hardloopclinic van ca. 90 min. verzorgd door Alex Bekkers van 
www.lerenhardlopen.nl voor min. 8 en max. 20 werknemers van uw bedrijf. Naast de laatste 
inzichten, zal Alex ook de “do’s and dont’s” van het hardlopen behandelen. Indien gewenst 
kan een vervolg gemaakt worden aan een schema voor het opbouwen van de 5km. 

• Bedrijfslogovermelding op sponsorwand die bij prijsuitreiking als achtergrond dient. 
o Hiervan zullen veel foto’s gemaakt worden en gedeeld worden via Social Media. 

• Indien gewenst: rol bij prijsuitreiking van de gelopen afstand. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
o Prijs uitreiken aan winnaar(s) 
o Leveren van een prijs voor de winnaar(s) 

• Bedrijfslogo op startnummers te lopen afstanden. 
• Uitnodiging voor de sponsor bedankavond op 6 juli 2017. Tijdens deze avond organiseren 

wij een netwerkborrel voor alle sponsoren waarbij we uiteraard iedereen persoonlijk willen 
bedanken voor hun bijdrage.  

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnership hardloop T-shirts Kidsrun – maximaal 1 bedrijf 
 
Bij dit partnership verbindt een bedrijf/organisatie zich aan de sportieve t-shirts van de Omloop van 
Empel Kidsrun voor een financiële bijdrage van €1.500,-per jaar. Hiervoor krijgt het bedrijf: 
 

• Bedrijfslogovermelding op de website www.omloopvanempel.nl 

• Vermelding van het bedrijfslogo op promotieposters en -flyers. 

• Bedrijfslogovermelding op de Kidsrun t-shirts (2016, >150 deelnemers).  

• 15 gratis startnummers welke zelf met een actiecode via de inschrijfpagina op te geven zijn.  

• Bedrijfsuiting bij de start/finish plaats d.m.v. spandoek, 1,5m x 0,5m 

• Interactieve hardloopclinic van ca. 90 min. verzorgd door Alex Bekkers van 
www.lerenhardlopen.nl voor min. 8 en max. 20 werknemers van uw bedrijf. Naast de laatste 
inzichten, zal Alex ook de “do’s and dont’s” van het hardlopen behandelen. Indien gewenst 
kan een vervolg gemaakt worden aan een schema voor het opbouwen van de 5km. 

• Bedrijfslogovermelding op sponsorwand die bij prijsuitreiking als achtergrond dient. 
o Hiervan zullen veel foto’s gemaakt worden en gedeeld worden via Social Media. 

• Indien gewenst: rol bij prijsuitreiking van de gelopen afstand. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
o Prijs uitreiken aan winnaar(s) 
o Leveren van een prijs voor de winnaar(s) 

• Uitnodiging voor de sponsor bedankavond op 6 juli 2017. Tijdens deze avond organiseren 
wij een netwerkborrel voor alle sponsoren waarbij we uiteraard iedereen persoonlijk willen 
bedanken voor hun bijdrage.  
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Sponsoren 
Sponsoren dragen financieel bij aan de Omloop van Empel. Het bedrijf/organisatie geeft een 
financiële bijdrage van €500,-. Hiervoor krijg het bedrijf: 
 
 

• Bedrijfslogovermelding op de website www.omloopvanempel.nl 

• 10 gratis startnummers welke zelf met een actiecode via de inschrijfpagina op te geven zijn.  

• Bedrijfsuiting bij de start/finish plaats d.m.v. spandoek, 1,5m x 0,5m 

• Vermelding van het bedrijfslogo op promotieposters en -flyers. 

• Interactieve hardloopclinic van ca. 90 min. verzorgd door Alex Bekkers van 
www.lerenhardlopen.nl voor min. 8 en max. 20 werknemers van uw bedrijf. Naast de laatste 
inzichten, zal Alex ook de “do’s and dont’s” van het hardlopen behandelen. Indien gewenst 
kan een vervolg gemaakt worden aan een schema voor het opbouwen van de 5km. 

• Bedrijfslogovermelding op sponsorwand die bij prijsuitreiking als achtergrond dient. 
o Hiervan zullen veel foto’s gemaakt worden en gedeeld worden via Social Media. 

• Uitnodiging voor de sponsor bedankavond op 6 juli 2017. Tijdens deze avond organiseren 
wij een netwerkborrel voor alle sponsoren waarbij we uiteraard iedereen persoonlijk willen 
bedanken voor hun bijdrage.  

 

Vrienden 
Vrienden van de Omloop van Empel geven een kleinere financiële bijdrage dan sponsoren. In 
overleg met de organisatie wordt gekeken welk bedrag zou passen (min. €100,-). Hiervoor krijgt het 
bedrijf: 

• Logovermelding op speciaal “Vrienden van” spandoek waar alle vrienden op vernoemd 
worden.  

• 2 gratis startnummers welke zelf met een actiecode via de inschrijfpagina op te geven zijn. 

• Vermelding op de website www.omloopvanempel.nl 

• Interactieve hardloopclinic van ca. 90 min. verzorgd door Alex Bekkers van 
www.lerenhardlopen.nl voor min. 8 en max. 20 werknemers van uw bedrijf. Naast de laatste 
inzichten, zal Alex ook de “do’s and dont’s” van het hardlopen behandelen. Indien gewenst 
kan een vervolg gemaakt worden aan een schema voor het opbouwen van de 5km. 

• Uitnodiging voor de sponsor bedankavond op 6 juli 2017. Tijdens deze avond organiseren 
wij een netwerkborrel voor alle sponsoren waarbij we uiteraard iedereen persoonlijk willen 
bedanken voor hun bijdrage.  

 
 
Sympathisanten 
Sympathisanten sponsoren niet in financiële middelen maar leveren goederen/diensten tegen een 
€0 tarief. Uiteraard is het hierbij mogelijk om promotie te maken voor het bedrijf/organisatie zelf. Wij 
kijken graag met u naar eventuele mogelijkheden. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostenposten Omloop van Empel 
 
Hieronder een kort overzicht van de grote kostenposten voor de Omloop van Empel. Dit om inzicht 
te geven in welke middelen nodig zijn om dit evenement goed te organiseren. 
 
 
Tijdsregistratie MyLaps     € 3.000,- 
 Startnummers met BiB-chip 
 Tijdsregistratieapparatuur 
 
Medailles       € 2.500,- 
  
Verkeersmaatregelen      € 3.500,- 
 Verkeersafzettingen 
 Verkeersregelaars 
  
Verzekering       €    300,- 
 
Drukwerk en promotie      €    750,- 
 
Routeinrichting       €    500,- 
 
Toiletwagen       €    300,- 
 
EHBO        €    500,- 
 
Kleinmateriaal       €    300,- 
 Bijvoorbeeld: 
 Waterbakken 
 Sponsen 
 Bedankjes   
 
Onvoorzien       €    500,-  
 


