


WTC Bokkespurters is een
wielertoeristenclub die in 1995
ontstaan is nadat enkele
fietsliefhebbers het idee hadden om
een club op te richten.
In het begin ging het om een select
vriendengroepje maar al snel
ontaardde dat in een werkelĳk
peloton. Er werd een bestuur
opgericht om alles in goede banen te
leiden en al snel werden er heuse
uitstappen georganiseerd.
Om aan te geven dat het geen club
voor doetjes is, reden de leden naar
Oudenaarde voor de Ronde van
Vlaanderen, er werd deelgenomen
aan de Criquiellon voor de kenners
onder ons die laatste is echt geen
“walk in the park”. Met z’n 172
kilometer en 29 beklimmingen, is dit
alleen haalbaar voor de geoefende
wielrenner. De Bokkespurters zĳn
echt wel klasbakken!

En nu zoveel jaren later, is de club uitgegroeid
tot een begrip in Vosselaar en omstreken en
tellen we al meer dan 100 leden. Wĳ rĳden de
wekelĳkse ritten in clubkledĳ waardoor ook
buitenstaanders kunnen zien dat we ‘one’ team
zĳn.
Tussen die leden zĳn heuse vriendschappen
ontstaan die niet alleen op de fiets, maar ook
ernaast te zien zĳn.

Na elke rit wordt er nagepraat met de nodige
chocomelkjes (en nadien ook andere natjes), maar
telkens weer wordt er goed gelachen en gepraat en zie je
iedereen weer moe en voldaan naar huis terugkeren,
waar ze al snel heimwee krĳgen naar die leuke clubrit en
dus reikhalzend uitkĳken naar alweer de volgende rit.
Zoals het clubmotto gaat: “samen uit, samen thuis” laten
we zien dat het een wielerclub is van kameraadschappen
en dat is wat steeds primeert!

Wie zijn wij, wat doen we, wat drijft ons?



Evenementen
Naast de wekelĳkse ritten organiseren we
jaarlĳks 2 evenementen. Als eerste is er
‘Vosselaar Fietst’. Dat vindt plaats in juni en
is uitgegroeid tot een heuse feestdag. Al in
vroege uurtjes kunnen wielertoeristen zich
uitleven in de verschillende uitgepĳlde
fietstoeren. Sinds enkele jaren wordt er die
dag ook een gezinsfietstocht voorzien die
hen de pareltjes van Vosselaar en omstreken
laat ontdekken.
De dag sluiten we af met een heus spektakel
, nl. de ploegentĳdrit. Ieder jaar worden we
omver geblazen door de snelheden die hier
gehaald worden. Daar kunnen menig
profrenners wat van leren! Ook de après is
niet van de minste, het is echt wel een
afsluiter van de dag om U tegen te zeggen!
Daarnaast organiseren we jaarlĳks ook een
veldtoertocht, “de Alucotec VTT”. Deze
mountainbiketocht gaat door in november
en laat ons de mooiste offroad wegjes en
plekjes zien in Vosselaar en daarrond. Elk
jaar weer doen we er alles aan om het beste
naar boven te brengen. Singletracks en
klimmetjes zĳn ons niet onbekend en je
merkt wel dat de toeren gemaakt worden
door mountainbikers voor mountainbikers.
Ook na de tocht gaan we als vrienden
napraten met een drankje daarbĳ en
beginnen we al te denken over wat we
kunnen veranderen en wat zeker moet
blĳven voor de volgende editie.
Deze evenementen zĳn natuurlĳk alleen
maar mogelĳk met de steun van de leden,
familie, vrienden, en “last but not least” onze
sponsors.



Voor 50 euro publiceren we de naam van uw firma en het
logo op onze website.
Uw logo wordt ook in “standaardformaat” vertoond in het
reclameboekej dat wordt uitgedeeld tĳdens het evenement.
Daarnaast vermelden we de naam van uw firma via de
speaker en wordt uw logo in “standaardformaat” getoond op

Vermelding op de website
speaker en scherm tijdens “vosselaar fietst”

Voor 100 euro kan je genieten van vermeldingen zoals
hierboven, maar daarbovenop komt uw firma ook op de
affiche van ons evenement “Vosselaar Fietst” te staan.

Vermelding op affiche vosselaar fietst

Losse formules

Voor 200 euro krĳg je al de hierboven vermeldingen, maar
mag je ook uw affiche, spandoek of reclamepaneel hangen op
een goed zichtbare plaats op het start/aankomst terrein waar
Vosselaar fietst plaatsvind.

De vertoning van uw logo op het scherm tĳdens het evenment

Spandoek op Vosselaar fietst



De gele trui-formule : 600 EURDe groene trui-formule: 300 Eur

Geïntegreerde formules
Bĳ deze formule kiest u voor een combinatie van sponsoring voor het evenement “Vosselaar fiets” en onze clubkledĳ

• Het logo van uw firma wordt vermeld op de Bokkespurterswebsite
• Het logo van uw firma komt op de affiche van “Vosselaar Fietst”
• Het logo van uw firma wordt vermeld in “ groot formaat” in het

reclameboekje van Vosselaar fietst
• Het logo van uw firma wordt vermeld in “groot formaat” op het

scherm tĳdens “Vosselaar fietst”
• Uw firma wordt vermeld door speaker tĳdens “Vosselaar Fietst”
• U mag een spandoek van uw firma op een duidelĳk zichtbare

plaats op de start/aankomstplaats van ‘Vosselaar fietst’ hangen
• Het logo van uw firma komt in groot formaat wel op de clubkledĳ

of minstens 2x in “standaard formaat”

*plaatsbepaling en formaat gebeurt op basis van het
aantal voorafgaande jaren sponsoring en op basis van
beschikbare vrĳe ruimte op het ontwerp

• Het logo van uw firma wordt vermeld op de
Bokkespurterswebsite

• Het logo van uw firma wordt vermeld in “standaardformaat” in
het reclameboekje van Vosselaar fietst

• Het logo van uw firma wordt vermeld in “standaardformaat”
op het scherm tĳdens Vosselaar fietst

• Uw firma wordt vermeld door speaker tĳdens “Vosselaar
Fietst”

• Het logo van uw firma komt in “klein formaat“op de clubkledĳ



Indien u materieel sponsort
ter waarde van een bepaald
bedrag, krĳgt u de
voorwaarden, zoals die zĳn
van de losse formules zoals
opgesomd hiervoor.
Voorbeeld:
U sponsort materieel met
een bedrag ter waarde van
200 euro, dan krĳgt u
dezelfde voorwaarden als
die opgesomd onder de
losse formules ʻSpandoek
op het evenement
“Vosselaar Fietst”, wat
betekent dat uw firma met
logo op de website vermeld
wordt, uw firma wordt
vermeld via de speaker/
scherm tĳdens “Vosselaar
fietst”. Uw logo komt op de
affiche/in het
reclameboekje en u mag
een spandoek hangen
tĳdens het evenement
“Vosselaar fietst”.
Andere suggesties zĳn
steeds welkom en
bespreekbaar.
Alvast bedankt!

Meer info
Indien u meer info wenst of u wilt een ander voorstel bespreken,
gelieve dan contact op te nemen met volgende
verantwoordelĳken:
Verantwoordelĳke Sponsoring:
Ellen Swinnen Email: Swinnen.ellen@telenet.be
Clubverantwoordelĳke:
Filip Verschueren Email: Filip_verschueren@hotmail.com

Matriële sponsering


