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De natuurlijkste estafetteloop van Nederland
De Veluweloop is een estafetteloop van 12 etappes.

Op 9 oktober 2021 staat de 39e editie van het evenement gepland.
De start en finish is in Wageningen op sportcomplex De Bongerd. In
de 88 kilometer daartussen loopt het parcours grotendeels door de
schitterende natuur van de Veluwe. Teams bestaan uit 12 hardlopers,
vooral alumni en studenten van de universiteit van Wageningen. Bij
de wisselpunten wisselen de lopers elkaar af binnen het team. Het
deelnemershesje wordt bij deze punten doorgegeven aan de
volgende deelnemer. Met het hesje wordt ook de tijd geregistreerd.

Typisch Wagenings
Het evenement is ooit begonnen als een protest van de toenmalige
landbouwhogeschool Wageningen. De eerste Veluweloop werd
georganiseerd in 1980 en trok 78 ploegen. De Wageningse insteek
was dat er als tegenhanger van de Batavierenrace ook een
estafetteloop moest komen voor iedere belangstellende, dus niet
alleen voor studenten. Het is daarmee een echt Wagenings
evenement met een gezellige sfeer. De Veluweloop staat voor een
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sportief, bruisend en ondernemend Wageningen waar sport
samenkomt met natuur en vrolijkheid!

Running Together, Enjoying Nature!
Dit jaar is er een nieuwe, enthousiaste commissie aangesteld om de
Veluweloop een frisse impuls te geven. Deze commissie bestaat uit
acht studenten die ieder op hun eigen manier een passie voor het
evenement hebben. Onze ambitie is om dit jaar 100 teams van 12
deelnemers aan de start te krijgen. Om alles in goede banen te leiden
hebben we 150 vrijwilligers nodig. De leus van de Veluweloop luidt:
‘’Running Together, Enjoying Nature!’’, wat sportiviteit, natuur en
gezelligheid omvat.

Duurzaamheid
Als Wagenings evenement heeft de Veluweloop duurzaamheid
natuurlijk altijd al hoog in het vaandel staan, maar dit jaar zal er een
speciale focus op liggen. De deelnemers worden gestimuleerd om
zich per fiets over het parcours te verplaatsen, zo moet een
auto-team bijvoorbeeld een vignet kopen. Daarnaast wordt er per
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team maar één papieren programmaboekje verstrekt naast het vrij
beschikbaar stellen van een pdf-versie. Er wordt ook gekeken naar de
mogelijkheid om deelnemers na afloop van het evenement
(duurzame) goodies mee te geven: bijvoorbeeld een herbruikbaar
jute tasje, een duurzame bidon, een herbruikbaar rietje of roze laptop
schuifje (in Veluweloop stijl of met uw logo!).

De Veluweloop en uw bedrijf
De doelgroep bestaat voor het grootste deel uit studenten en alumni
van de universiteit van Wageningen. Sponsoring is dus interessant
voor bedrijven die studenten als doelgroep hebben als klant of
toekomstige werknemers. Ook voor lokale bedrijven is sponsoring
een middel om hun bekendheid in en om Wageningen te vergroten.
Bovendien is sponsoring van de Veluweloop een manier om het
sportieve en duurzame imago van uw bedrijf te versterken of om
simpelweg positieve associatie met uw bedrijf aan te wakkeren!
Tevens kan sponsoring gecombineerd worden met een gezellig en
gezond teamuitje via deelname met een bedrijventeam.

Sponsormogelijkheden
Er zijn tal van mogelijkheden om uw naam voor, tijdens en na het
evenement kenbaar te maken. Een aantal mogelijkheden voor
sponsoring zijn uitgewerkt in het onderstaande overzicht. Dit
overzicht is een richtlijn zodat u een idee krijgt van de talloze
mogelijkheden die de Veluweloop voor u te bieden heeft en welke
daarvan het beste bij uw bedrijf passen. Wij willen graag met u
persoonlijk overleggen wat voor u de beste opties zijn, zodat we
maatwerk kunnen bieden.
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Sponsorpakket Hoofdsponsor Goud Zilver Brons

Sponsorbijdrage 10000 (3 jaar) 1000 500 250

Naam verbinding evenement X

Start/finishdoek X X

Informatiestand X X X

Advertentie programmaboekje
hele pagina

X X

Advertentie programmaboekje
halve pagina

X X

Vermelding website:
alle pagina’s

X X

Vermelding website: alleen
sponsorpagina

X X

Folder in ploegleiderstassen X X X X

Logo op T-shirts medewerkers X X X

Vermelding sociale media X X X X

Deelname bedrijventeams X X
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Sponsoring in natura
Als uw bedrijf een bijdrage in natura levert, zal er in overleg bepaald

worden welke opties daar het beste bij passen.

Mogelijke afgelasting of aanpassingen door corona
Het zou kunnen gebeuren dat de Veluweloop geannuleerd of

aangepast moet worden vanwege de coronacrisis. In dat geval nemen

wij contact met u op en kunnen de sponsorafspraken worden

veranderd. Voor de details kunnen we per sponsor maatwerk bieden.

Uw wens
Tot slot luisteren wij graag naar u als potentiële sponsor en is overleg

over uw ideeën altijd mogelijk. Als u interesse of vragen heeft over de

sponsormogelijkheden neem dan gerust contact op met de

Veluweloopcommissie.

Zonder de hulp van sponsoren en de samenwerking met lokale
bedrijven zou de Veluweloop niet bestaan!
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Contactgegevens
Commissaris Sponsoring
Laura Egelmeers
sponsoring-oc@veluweloop.nl
+316 48205990

Postadres
Stichting De Veluweloop
Universitair Sportcentrum De Bongerd
Bornsesteeg 2
6708 PE Wageningen
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