
 

 

Eenmalige actie voor sporters, familie en hun werkgevers rond het 

Nederlands Kampioenschap Mastersatletiek 

9-10-11 juni 2017       +        juni 2018       +        juni 2019 

 

In 2017, 2018 en 2019 organiseert atletiekvereniging AV Gouda het NK Masters. 

Op de atletiekbaan in het Groenhovenpark zullen een zomers weekend lang 

meer dan 600 atleten op meer dan 1000 individuele onderdelen uitkomen. 

Van sprint tot hordenlopen en steeplechase, van verspringen tot hoogspringen, 

en van kogelstoten tot speerwerpen. Meer informatie: www.nkmasters.nl. 

 

Wat is de eenmalige actie? Naar aanleiding van het NK Masters biedt AV Gouda de 

mogelijkheid om tegen een zeer aantrekkelijke prijs een sponsordoek langs de atletiekbaan te 

plaatsen. Een full-colour sponsordoek van meshdoek kan, vanwege het lage gewicht en de 

winddoorlatendheid, hoog tegen het hek rond de baan worden gehangen. Daarmee krijgt u 

letterlijk een hoge attentiewaarde. Zowel sporters als toeschouwers zien uw reclame vanaf het 

hele terrein. Er hangen al meerdere spandoeken langs het hek en bij de ingang van de baan. 

Uw investering: 150 euro per jaar all-in. Wij laten het doek maken. Zo zorgen wij voor een 

uniforme uitstraling. U levert alleen de afbeeldingen en tekst. 

Wat zijn de reguliere sponsormogelijkheden bij AV Gouda? Via avgouda.nl/sponsoren vindt u 

de reguliere mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om een reclamebord langs de baan te 

plaatsen. Het plaatsen van een standaard reclamebord kost 300 euro per jaar, voor een duur 

van 3 jaar. Ook betaalt u de aanmaakkosten voor het bord. 

Kan ik ook op andere manieren sponsoren? Jazeker! Tijdens het NK Masters hebben we allerlei 

materialen nodig. Ook moeten we alle – meer dan 100 – vrijwilligers voorzien van eten en 

drinken. Verder bieden we aan de deelnemers diverse vormen van catering aan. U kunt op het 

antwoordformulier aangeven op welke andere manier u ons wilt sponsoren. 

Wat zijn masters? Masters zijn atleten van 35 jaar en ouder. Elk jaar doen er wel een paar 

atleten ouder dan 80 jaar mee. Veel van de deelnemers doen al meer dan 50 jaar aan atletiek. 

Wie komen er bij het NK Masters? We verwachten op vrijdagavond 9 juni ruim 100 atleten, en 

op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni telkens zo’n 400 atleten. Veel atleten brengen publiek 

mee. Op zaterdagochtend worden kidsruns gelopen. De ouders zullen natuurlijk langs de baan 

staan. We rekenen op zaterdag en zondag op zeker 1000 mensen op en om de baan. 

Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de atletiekbaan? Er wordt iedere dag van de week 

getraind op de baan, het hele jaar door. Atletiek kent geen winterstop, terwijl in de zomer de 

grootste kampioenschappen plaatsvinden. Gemiddeld trainen doordeweeks ongeveer 60 

atleten per dag. Pupillen worden gebracht en gehaald door ouders, die vaak ook langs de baan 

blijven kijken. Er vinden regelmatig schoolsportdagen plaats op de baan. Ongeveer 6 tot 8 keer 

per jaar organiseert AV Gouda een wedstrijd. De bekendste wedstrijden zijn de Goudse Kaas en 

Stroopwafel Instuiven, die ruim 200 atleten uit het hele land trekken.   



 

 

Eenmalige actie AV Gouda rond het NK Masters 

ANTWOORDFORMULIER 

 

Naam sponsor: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Postcode: ……………………………… Plaats: ……………………………………………………………………………. 

  

E-mail: …………………………………………………………………….…. Telefoon: …………………………………. 

   

O Ik plaats graag een sponsordoek (300 cm x 80 cm) langs de baan van AV Gouda. Ik betaal 

daarvoor 150 euro per jaar (AV Gouda kan geen BTW in rekening brengen). AV Gouda 

neemt alle kosten voor het maken van het doek voor haar rekening. Ik bepaal in overleg 

met AV Gouda wat er op het doek komt te staan. AV Gouda laat het doek maken na 

ontvangst van mijn betaling. 

o Ik doe 3 jaren mee. Stuur mij begin 2017 een factuur voor 450 euro. 

o Ik doe 3 jaren mee. Stuur begin 2017, 2018 én 2019 een factuur voor 150 euro. 

o Ik doe in elk geval mee in 2017. Stuur me een factuur voor 150 euro. Ik overleg in 

2018 weer met AV Gouda of ik het doek laat hangen en dan opnieuw betaal. 
 

O Ik wil graag een regulier sponsorbord langs de baan plaatsen. Ik betaal 300 euro per jaar 

gedurende 3 jaar, en neem tevens de aanmaakkosten van het bord voor mijn rekening. 

Neem hiervoor contact met mij op om verdere afspraken te maken. 
  

O Ik wil graag het NK Masters op een andere manier sponsoren. 

Namelijk: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Getekend te: ………………………………………………………… Datum: …………………………………….. 

 

Door: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Dit formulier (of een kopie of foto van het formulier) terugsturen naar: 
AV Gouda   |   t.a.v. Hans Braker, penningmeester NK Masters   |   Peperstraat 64   |   2801 RG Gouda 

Mailen mag ook: naar hans.braker@avgouda.nl. Mail ook voor vragen of bel naar 06 55 88 05 42 

mailto:hans.braker@avgouda.nl

