Geachte heer/mevrouw,

Yerseke, 20 oktober 2017

Er verdwijnen steeds meer grote Zeeuwse evenementen die noodgedwongen moeten stoppen
omdat de sponsors afhaken en subsidies van overheidswege onzeker zijn. De ZLM tour gelukkig
niet, die bestaat al meer dan 20 jaar.
Wat is de ZLM tour
De ZLM tour is een internationale UCI-wielerwedstrijd voor landenploegen met renners onder de
23 jaar (beloften). De toppers van de toekomst dus die er vol invliegen om zich zo in de kijker te
rijden van profploegen. Enkele oud-winnaars van de ZLM tour zijn bijvoorbeeld Fabian Cancellara,
en Luke Rowe en voor John Degenkolb waren er twee fraaie podiumplaatsen.
En de winnaar van de afgelopen editie 2017 de Brit Christopher Lawles heeft onlangs een contract
getekend bij de Britse wielerploeg Sky.
Het is een stabiele en wereldberoemde wedstrijd, de enige wedstrijd in Nederland die onderdeel
is van de competitie UCI Nations Cup U23. Ieder jaar nemen 30 landenploegen van over de hele
wereld deel aan deze koers, van Rusland tot Amerika en van Australië tot Engeland. Andere
bekende wedstrijden van de UCI Nations Cup U23 zijn bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen,
Tour de l’Avenir en de Vredeskoers.
Hoofdsponsor ZLM
ZLM Verzekeringen uit Goes is sinds jaar en dag hoofdsponsor van de ZLM tour. Mede dank zij
sponsoring van de ZLM tour hebben zij hun naamsbekendheid flink uitgebouwd. Zij hebben echter
aangegeven om de komende jaren hun sponsorschap af te gaan bouwen. Voor de organisatie
reden om op zoek te gaan naar nieuwe (hoofd)sponsoren en om sponsoring anders aan te gaan
pakken.
Ambitie
De ZLM tour is gestart als een ééndaagse wielerwedstrijd. In 2015 en 2016 hebben we, dankzij
sponsoring , zelfs een tweedaagse wedstrijd kunnen organiseren met op de eerste dag de zeer
spectaculaire ploegentijdrit. In 2017 reden we weer een ééndaagse, maar onze ambitie is om zo
snel mogelijk terug te keren naar een tweedaagse en op termijn zelfs een driedaagse.
De volgende editie van onze wedstrijd vindt op zaterdag 21 april 2018 plaats.
Sponsoring
Om deze ambitie te realiseren is geld nodig, maar ook weer geen wereldbedrag. Om niet meer
afhankelijk te zijn van één of twee grote hoofdsponsors zijn we gestart met het formeren van een
sponsorgroep of businessclub met sponsoren van € 5.000,- Een bedrijf als het uwe zou daar prima
in passen.
De mogelijkheid van een hoofdsponsor sluiten we natuurlijk niet helemaal uit. U kunt dan voor
een aantal jaren zelfs naamgever van deze wedstrijd worden.

Wat hebben we te bieden
Een oer-Nederlands gezegde zegt: Voor wat hoort wat! En dat kunnen wij waarmaken.
Denk aan het
• bijwonen van de perspresentatie in april 2018 ,
• meerijden met de gezellige ZLM tour-toertocht vooraf gaand aan de perspresentatie met
een aantal prominenten,
• van dichtbij volgen van de wedstrijd in een gastenauto.
In het najaar organiseren we met deze sponsorgroep een leuke dag of avond, waarbij aandacht is
voor netwerken.
Maar het belangrijkste voor een organisatie is natuurlijk de naamsbekendheid. De ZLM tour komt
helaas niet op de Nederlands televisie maar dat is geen probleem. Internet is namelijk een veel
belangrijker, wereldwijd, medium en hier zetten wij vol op in.
We zijn gestart met een werkgroep “Social Media” en met deze werkgroep gaan we de ZLM tour
het hele jaar door promoten via internet en social media. Dat betekent dus niet alleen mediaaandacht op alleen de wedstrijddag zelf maar ook daarvoor én daarna. Eén van de producten van
deze werkgroep is het ZLM tour-bulletin. De eerste versies hiervan is te vinden op onze website.
De onvermijdelijke vraag
Die luidt natuurlijk: Is er binnen uw organisatie interesse of belangstelling om deel te nemen aan
deze sponsorgroep?
Uiterlijk medio september/oktober nemen we contact met u op om te vragen of u een gesprek
met ons wilt om eens van gedachten te wisselen of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Mede met uw steun gaat deze mooie wielerwedstrijd een prachtige toekomst tegemoet. En dat is
goed voor uw bedrijf en ook voor de mooie regio Zeeland.

Met sportieve groet,
Jaap Beenakker
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Website: www.zlmtour.nl

