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1. Inleiding Sponsorplan
.
Voor u ligt het sponsorplan 2019 van het natste evenement van de regio. Doel is uw interesse te wekken en
duidelijkheid te verschaffen in de meerwaarde van sponsoring voor uw bedrijf van een nieuw watersport
evenement in gemeente Terneuzen genaamd: “W.E.T.” dat zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019 op het
strand van Marina Beach – Vakantiepark Braakman.
Sympathisanten van ons evenement scoren op diverse vlakken, denk aan de naamsbekendheid, klanten- en
omzetwerving, en niet te vergeten… klantenbinding. Wat is er leuker dan uw relaties mee te nemen op deze
spetterende dag? Dat vergeet uw relatie nooit meer.
De sponsoring van W.E.T. is naar eigen wensen in te vullen, de mogelijkheden en de voordelen die u hiermee
kunt verwerven, zijn nagenoeg onbeperkt. In dit sponsorplan vindt u al onze sponsorpakketten op een rij,
daarbij hebben wij alvast enkele ideeën voor u uitgewerkt.
Maar om te beginnen stellen wij ons eerst graag aan u voor.

1.1.
Wie zijn wij?
Een non-profit organisatie die als doel heeft: het initiëren, coördineren, organiseren en promoten van een
nieuw en vooruitstrevend evenement in de Gemeente Terneuzen.
De combinatie van vijf verschillende karakters, vaardigheden en ambities maakt W.E.T. professioneel,
kwaliteitsgericht, creatief en origineel. De afgelopen jaren zijn we op verschillende manieren bezig geweest
met onze passie. Inmiddels hebben we samen veel contacten opgebouwd met internationale top sporters en
andere belanghebbenden in de evenementenbranche. Gecombineerd met ons enthousiasme en een
onvoorwaardelijke inzet kunnen wij een evenement neerzetten dat voldoet aan de hoogste kwaliteit.
Onze organisatie;van links naar rechts: Alfred Bac, Pieter Hammer, Harm Wattel, Kevin Tanghe en Peter Tanghe

.
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1.2.
Wat gebeurd op het evenement?
De naam van het evenement omschrijft al groot deel van de activiteiten namelijk watersport en plezier maken
voor jong tot oud, van bezoeker tot internationale topsporter. Het evenement zal in het teken staan van de
internationale Lowlandstour Wakeboarden maar daarnaast zullen tal van activiteiten georganiseerd worden
waarbij watersport en plezier maken de verbindende factor is.
Na de voorbereidingen in de dagen voorafgaand zal op zaterdag de wakeboard wedstrijddag zijn waarbij de
internationale pro wakeboarders individueel hun beste stunts laten zien aan het grote publiek.
Daarnaast zal er breed worden ingezet op allerlei (water)activiteiten, waarbij de dag zeer geschikt is voor
iedereen die een passie voelt voor water, boten en extreme sporten. Zo kunt u denken aan skateboarden,
flyboarden, zeilen, waterskiën en een Enduro motorcross wedstrijd. Het doel is om watersport te verbinden en
een breed publiek de Braakman met al haar unieke faciliteiten te profileren. De dag zal worden afgesloten met
een feest waarbij beleving, entertainment en veiligheid belangrijke succesfactoren zijn.
Het belooft een dag te worden vol spektakel, beleving en plezier op het water!
1.3
Maar wat is wakeboarden dan?
Wakeboarden lijkt op waterskiën, met dit verschil dat wakeboarders op een soort plank staan en in de golf van
de boot fraaie sprongen maken. Soms zelfs salto's en schroeven. Het draait in deze discipline niet om de
snelheid maar juist om de perfect figureren van golf naar golf. Het wedstrijdparcours heeft een lengte van
400m en kent een heen en terugweg.
1.4
Het schip
Wanneer je een professionele wedstrijd neerzet is het van groot belang dat je de juiste middelen inzet om de
riders de beste golf te geven. Een sterke officiële wakeboardboot is dan ook een must. Naast een tiental
officiële boten zal ook de moeder der schepen er zijn. De Mastercraft X-Star! De fanaat weet dat dit beest
maar liefst 522PK heeft en de beste golf creëert om de mooiste tricks te laten zien en dat met 7.4 liter.
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1.5
Lowlandstour
W.E.T. maakt deel uit van de Lowlands Wakeboard tour die door Nederland, België en Luxemburg gaat. Per
land zal minimaal 1 tour stop worden georganiseerd waar W.E.T. er één van is.
Het is niet de eerste keer dat deze tour naar Zeeland komt, in het verleden zijn er ook tour stops georganiseerd
in Kortgene op het Veerse meer. We hebben de tourorganisatie enthousiast gekregen van de unieke
eigenschappen van de Braakman, namelijk vlakwater, geen scheepvaart, geen stromend water en een locatie
die beschikt over alle faciliteiten zoals horeca , parkeergelegenheid, overnachtingsfaciliteiten.
1.6
Doelgroep
W.E.T. is breed toegankelijk voor iedereen met affiniteit voor watersport, recreatie en gezelligheid. Door de
diverse activiteiten heeft het evenement een vrolijk, actief, gezellig en toegankelijk karakter. Kortom een dagje
weg vol vermaak in de regio. Tevens zullen er door het internationale deelnemersveld ook bezoekers zijn
vanuit heel Europa.
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2.
.

Het evenement

2.1
Locatie
Voor menig Zeeuw zeker geen onbekende plaats; de Braakman of te wel Marina Beach. Een prachtig
recreatieterrein waar velen van ons tijdens hun jeugd een camping plaats hadden. Een uitstekende locatie voor
een evenement waarbij water(sport) centraal staat.
Voor de bezoekers zal het evenement en de randactiviteiten plaatsvinden 4, waar bij de wedstrijd vanaf de
stijgers of het strand aanschouwd kan worden.
Gedurende de dag zal er naast animatie ook een DJ aanwezig zijn, wat in de avond wordt doorgezet op de
feestlocatie (punt 4).
Punt 3 nieuw dit jaar enduro demo wedstrijd.
2.2
Wakeboard wedstrijd
Gedurende de hele dag zal er wedstrijd gevaren worden over een parcours van 400 meter. De deelnemers
worden bij punt 1 opgehaald en gaan met een constante snelheid van 30km/uur naar punt 2, dit is het eerste
deel van de ‘run’. Vervolgens wordt er gekeerd en volgt run 2.
Na de voorrondes zal er eind van de middag een spectaculaire finale plaatsvinden

3
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2.3

Dag activiteiten (onder voorbehoud)

Vrijdag 31 mei 2019 (Riders by Riders)
● Boten dag (iedereen neemt zijn eigen boot mee)
● All or nothing best trick wedstrijd (jury door de riders) met eigen boot
● Surfwedstrijd
Zaterdag 1 juni 2019: Evenement dag
● W.E.T. Lowlands tour (internationale wakeboard wedstrijd)
● Area met producten/activiteiten gericht op actieve (water)sporten
● Foodtrucks
● Enduro demo wedstrijd
● MTB toertocht
● Feestelijke afsluiting met DJ’s
Enduro wedstrijd
Op zaterdag zal de focus niet alleen liggen op het water en zijn er op het terrein verschillende activiteiten. Zo is
er een Enduro motorcross wedstrijd waarbij het voor de deelnemers niet alleen om snelheid gaat maar ook om
behendigheid en uithoudingsvermogen. Zo moeten ze onder anderen over obstakels springen en racen door
losse grond.

3.

Sponsoring

.

Om de tweede editie een succes te maken zijn we afhankelijk van financieringen uit Gemeentelijke subsidie en
sponsoring vanuit het regionale bedrijfsleven.
Wat wordt er van u als sponsor verwacht? Wij vragen u om ondersteuning van onze initiatieven. Meer concreet
vragen wij u een bijdrage te leveren in financiële en/of in materiële zin. Onder het motto “voor wat hoort wat”
hebben wij dit sponsorbeleid vastgesteld waarin staat beschreven wat de sponsormogelijkheden zijn en wat de
sponsors hiervoor van ons kunnen verwachten.
3.1
Voordelen voor u als sponsor
Uiteraard zijn er voordelen voor u of uw bedrijf als u sponsor van W.E.T. wordt. Wij bieden verschillende
mogelijkheden om uw organisatie uit te lichten. Dit alles kunt u terugvinden bij de sponsorpakketten.
Graag lichten we een aantal mogelijkheden verder toe
3.1.1
Meevaren op een speedboot (2 personen)
Hoe gaaf is het om samen met uw familie of een zakenpartner op het water te proosten? Even
spanning zoeken met de snelheden van een speedboot of gewoon lekker dobberen? U bepaalt.
3.1.2
Les achter de boot
Uw kinderen voor het eerst kennis laten maken met deze sport? Een kennismaking les waterskiën,
wakeboarden of golfsurfen.
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3.2
Arrangementen
Voor W.E.T bestaan verschillende sponsormogelijkheden. De pakketten variëren van het hoofdsponsorschap
tot platinum, gold, silver en bronze. Zo kunt u een exclusief arrangement boeken, maar ook starten vanaf een
algemeen basispakket. Alle pakketten kunnen naar eigen wens en in overleg worden uitgebreid.

4.

Samenvatting en conclusie
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie, interesse of vragen hebben, neemt u dan vóór 01 april
2019 contact op met onze organisatie. Wij staan u te allen tijde graag te woord of lichten één en ander graag
toe in een persoonlijk gesprek.
Geheel vrijblijvend worden de verschillende mogelijkheden met u besproken
Neem vooral ook eens een kijkje op onze website http://www.wakeeventterneuzen.nl/informatie.php en like
onze Facebook pagina.
Een aantal interessante links om meer te weten te komen over wakeboarden
● W.E.T. 2017 officiele aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=jhSfDUAjros
● W.E.T. 2017 Rockerline aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=zth0ZjVl3pY
● W.E.T. 2017 AVS TV interview
https://vimeo.com/219351706

Namens de organisatie W.E.T.,
Alfred Bac
Harm Wattel
Pieter Hammer
Peter Tanghe
Kevin Tanghe
ABN AMRO

06 4133 6172
06 1091 7177
06 2903 5039
06 2888 2768
06 5161 9665

alfredbac2002@yahoo.com
harmwattel@gmail.com
pieterhammer@hotmail.com
tan_gho@yahoo.com
kevintanghe@zeelandnet.nl

NL07ABNA0448000172

* Al onze genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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