Welkom bij

TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURG

dé wielervereniging van Zuid-Limburg!
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Voor u ligt de gloednieuwe brochure van onze vereniging
TWC Maaslandster Zuid-Limburg! Met deze brochure willen
wij u kennis laten maken met onze club en kunt u lezen wie
wij zijn, wat wij doen en waar wij voor staan.
Momenteel telt onze multifunctionele vereniging meer
dan 300 leden die actief zijn in bijna alle takken van de
wielersport. Denkt u hierbij niet alleen aan de traditionele
wegsport maar ook aan bijvoorbeeld baanwielrennen, veldrijden, aangepast
wielrennen, recreatief wielrennen, BMX en kunstrijden. Dit maakt ons op dit
moment de grootste, bij de KNWU aangesloten, wielervereniging van Limburg.
Graag presenteren wij u de mogelijkheden om toe te treden tot onze enthousiaste
wielerfamilie. Wij hebben het in dit geval over de mogelijkheid om sportsponsoring
via onze vereniging te overwegen. In deze brochure geven wij u een aantal
voorbeelden maar wellicht past maatwerk, ongeacht de grootte en intensiteit,
beter bij uw organisatie en daar zouden we dan ook graag met u van gedachten
over willen wisselen. Sponsoring kost uiteraard geld, maar wij zijn ervan overtuigd
dat een partnership met onze vereniging niet zozeer een kostenpost is maar een
investering in de positionering van uw organisatie richting uw klanten en andere
belangrijke relaties.
Mocht u na het lezen van de informatie in deze brochure nog vragen en / of
opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Ik
verheug mij erop om (vrijblijvend) kennis met u te maken en samen met u te
bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Graag tot ziens!
Met sportieve groeten,
Namens het bestuur en alle leden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg,

Wilbert Sijstermans
Voorzitter
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AFDELING | RACE
Onze Afdeling Race bestaat uit een elite- en belofteteam, een groot aantal amateur
wielrenners, nieuwelingen, junioren en jeugdwielrenners. Onder leiding van onze 3
ervaren ploegleiders en een enthousiast team van soigneurs, trainers, coaches en
mecaniciens bieden wij deze renners de mogelijkheid om op een goede, serieuze en
verantwoorde manier deel te nemen aan toonaangevende wedstrijden in binnen- en
buitenland.

Onze jeugdleden worden wekelijks getraind en begeleid
door onze gediplomeerde wielertrainers. In de eerste
opleidingsjaren ligt de nadruk met name op spel en
stuurmanskunst, maar gaandeweg verschuift deze meer en
meer naar het leren fietsen met snelheid, het krijgen van
(koers-)inzicht en het bekendraken met wielerwedstrijden.
Ons streven is om onze jeugdige talenten een omgeving
en begeleiding te bieden waardoor de besten kunnen
doorgroeien in de wedstrijdsport. Wie de jeugd heeft,
heeft immers de toekomst! Daar zijn wij ons terdege
van bewust en onze jeugdafdeling is daarom ook een
belangrijk onderdeel van ons beleidsplan waarin onze concrete doelen voor de
toekomst helder geformuleerd zijn.
In het (recente) verleden hebben bekende namen zoals bijvoorbeeld Tom Dumoulin
en Rob Ruijgh in de clubkleuren van TWC Maaslandster Zuid-Limburg gereden. Ons
huidige seizoen is gekleurd door o.a. een aantal prachtige podiumplekken in (inter-)
nationale koersen en de overstap van Bob Schoonbroodt naar het professionele UCI
Continental Cycling Team Veranclassic-Doltcini.
TWC Maaslandster Zuid-Limburg voert een actief anti-doping beleid. Dit houdt in dat
wij onze renners goed voorlichten en hen er duidelijk op wijzen dat doping binnen
onze vereniging absoluut niet wordt getolereerd.
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AFDELING | BMX
De enorme populariteit van de spectaculaire BMX-sport heeft ons in 2009 doen
besluiten om een eigen BMX-tak op te richten. Momenteel kent deze afdeling meer
dan 50 (jeugd)leden. Onze BMX-ers trainen op de BMX-baan die is gelegen bij het
Sport & Leisure Park te Landgraaf. Ook voor deze afdeling hebben wij enthousiaste
en gediplomeerde trainers die onze leden begeleiden in het beoefenen van hun
sport.

Binnen de BMX-tak kennen wij een
groep recreanten en een groep
fanatieke wedstrijdrijders die
deelneemt aan diverse regionale,
landelijke en zelfs Europese
competities. Momenteel worden er
zowel nationaal als internationaal
uitstekende resultaten geboekt door
een groep uiterst getalenteerde en
goed getrainde BMX-ers van TWC
Maaslandster Zuid-Limburg. Het
belangrijkste doel voor 2014 en

het hoogtepunt van het jaar was de
deelname van enkele van onze leden
aan de ‘UCI BMX World Championships’
welke dit jaar in juli verreden werden
in een bomvol Ahoy in Rotterdam.
Uiteraard rijden ook onze BMX-leden
in, speciaal voor hen ontworpen
en ontwikkelde, TWC Maaslandster
Zuid-Limburg kleding waarop ook uw
bedrijfslogo kan pronken!

TWC Maaslandster Zuid-Limburg • info@twcmaaslandster.nl • www.twcmaaslandster.nl
twitter.com/twcmaaslandster • fb.com/twcmaaslandstertoer • fb.com/pages/twc-maaslandster-bmx-landgraaf

6 | TWC Maaslandster Zuid-Limburg

AFDELING | TOER
Ook recreatieve wielrenners komen bij TWC Maaslandster Zuid-Limburg aan hun
trekken. Onze Afdeling Toer organiseert elk weekeinde vooraf uitgestippelde
wielertochten die telkens begeleid worden door één of twee ritcommissarissen. Bij
de heren wordt er gereden in 2 verschillende toergroepen. Onze A-groep doet het
rustig aan en de AA-groep bestaat uit leden die iets serieuzer en actiever met de
wielersport bezig zijn en derhalve iets harder en uitdagender willen fietsen.

Dat het dameswielrennen in de lift zit
bewijst onze recent opgerichte damesgroep.
Binnen 2 maanden na oprichting bestond
deze groep uit meer dan 25 actieve dames.
Ook onze dames rijden elk weekeinde een
georganiseerde rit die wordt begeleid door
één of twee van onze ervaren (mannelijke)
renners. Deze begeleiders voorzien de
dames van goede en bruikbare (wieler)tips
en kunnen in geval van pech technische
assistentie verlenen.
Naast de wekelijkse ritten, faciliteren wij
onze toerleden o.a. in deelname aan diverse
(internationale) fietsevenementen. Denkt
u hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar
stellen van (een deel van) ons wagenpark.
Naast het fietsen organiseren onze toerleden
jaarlijks één of twee niet-fietsgerelateerde
activiteiten. Hoogtepunt van het jaar is de
seizoensafsluitende feestavond waarin de
‘renner van het jaar’ en de ‘kilometervreter
van het jaar’ in het zonnetje worden gezet.
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AFDELING | OVERIGEN
Naast de wegracers, de toerrijders
en de BMX-ers kunnen ook andere
fietsliefhebbers bij ons terecht om
kennis te maken met de wellicht
wat onbekendere onderdelen van de
fietssport.

Kunstfietsen (ook wel kunstwielrijden
genoemd) is een onderdeel van
de wielersport waarbij op een
aangepaste fiets al rijdend figuren
worden vertoond. Zelfs deze discipline
is vertegenwoordigd binnen TWC
Maaslandster Zuid-Limburg.
Aangepaste wielersport is de oplossing
voor iedereen met een visuele of
lichamelijke beperking. Afhankelijk van
de beperking wordt op een tandem of
aangepaste fiets deelgenomen aan de
wielersport, al dan niet met als doel
om deel te nemen aan (internationale)
wedstrijden. Gedurende het
winterseizoen organiseren wij voor al
onze geïnteresseerde leden speciale
veldrijd-trainingen (cyclocross). Diverse
leden nemen in het winterseizoen ook
deel aan verschillende (internationale)
cyclocross-wedstrijden.

TWC Maaslandster Zuid-Limburg • info@twcmaaslandster.nl • www.twcmaaslandster.nl
twitter.com/twcmaaslandster • fb.com/twcmaaslandstertoer • fb.com/pages/twc-maaslandster-bmx-landgraaf

8 | TWC Maaslandster Zuid-Limburg

Sportsponsoring is maatwerk
Wellicht heeft u er al eens over
nagedacht om één of meerdere
sportverenigingen te sponsoren maar
ziet u door de bomen het bos niet
meer? Sponsoring van bijvoorbeeld
een voetbal- of tennisvereniging
vereist een compleet andere
aanpak dan de sponsoring van een
wielervereniging. Dit heeft te maken
met onder andere uw doelgroep(en),
de vestigingslocatie van een
vereniging, uw sponsordoelstellingen
en de structuur van een vereniging.
Om u een indruk te geven van onze
vereniging hebben wij een aantal

belangrijke feiten en cijfers op een
rij gezet. Wij zijn ons er goed van
bewust dat de sponsoring van een
wielervereniging een maatgesneden
benadering vereist en daarom is het
uiteraard mogelijk om een, geheel
op uw wensen en eisen gebaseerd,
(exclusief) sponsorpakket - of beter
gezegd - partnerpakket samen te
stellen.
Op de volgende pagina kunt u lezen
waarom het voor u interessant en
aantrekkelijk is om partner te worden
van TWC Maaslandster Zuid-Limburg!

De feiten en cijfers op een rij
2750+

uren exposure per week

450+

websitebezoekers per dag

300+

(steunende) leden

50+

actieve wedstrijdrijders

»» Meer dan 300 leden
»» Meer dan 6 disciplines van de wielersport vertegenwoordigd
»» Website met gemiddeld meer dan 450 bezoekers per dag
»» Enorm bereik via o.a. onze eigen Facebook- en Twitter pagina’s
»» Meer dan 2750 rij-uren (zichtbaarheid) per week in de Euregio (in clubkleding)
»» Wekelijks meer dan 50 wedstrijdrijders actief in binnen- en buitenland
»» Gemiddeld 45 toerrenners per week onderweg in het weekeinde
»» 6 BMX-ers aan de start van WK-BMX te Rotterdam
»» Gemiddeld 80 deelnemers aan trainingskoers op Megaland op de dinsdagavonden
»» Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
»» Wij zijn partner van de Wielerfederatie Limburg (WFL)
»» Wij zijn partner van Huis voor de Sport Limburg
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Partner worden van
TWC Maaslandster Zuid-Limburg
Nederland is bij uitstek een fietsland! Naast de praktische
transportfunctie neemt ook het recreatief en sportief gebruik
van de tweewieler sterk toe. Mensen streven een gezonder
leven en een beter milieu na. Deze ‘groene’ trend zal alleen maar
doorzetten. Voor het bedrijfsleven is dit een ontwikkeling die
perfect aansluit bij de noodzaak om duurzaam te ondernemen.
Er liggen grote kansen om iets te gaan doen met al die mensen
voor wie de fiets een belangrijk onderdeel is in hun streven naar
een gezond en gelukkig leven.
Kansen die u zou kunnen verzilveren door met ons een relatie aan
te gaan. Onze vereniging beschikt namelijk over een uitstekende
infrastructuur voor bijna alle facetten van de wielersport. Wij
kunnen onze kennis en ervaring op het gebied van training,
opleiding en coaching delen. Hetzelfde geldt voor onze kennis
op het gebied van het organiseren en faciliteren van sportieve
evenementen. Ons ledenbestand bevat een schat aan (CRM)
mogelijkheden om interessante doelgroepen te benaderen (in
hun rol van bijvoorbeeld werknemers, klanten of relaties).
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor de traditionele sponsoring
zoals het inkopen van reclame-uitingen op bijvoorbeeld onze
voertuigen, onze clubkleding of op onze goed bezochte website.
U kunt tegen relatief weinig geld veel publiciteit kopen en daar
willen wij u graag over informeren.
Het liefst zouden we echter met u in gesprek komen om eens
te luisteren naar uw (bedrijfs)visie, uw strategie, uw doelen en
uw kijk op een eventueel partnership. Op deze manier kunnen
we er samen achter komen of een samenwerking, met ons als
wielervereniging, past binnen uw ambities. Is uw interesse
gewekt? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. De
mogelijkheden die wij u kunnen bieden zijn onbegrensd!

TWC Maaslandster Zuid-Limburg • info@twcmaaslandster.nl • www.twcmaaslandster.nl
twitter.com/twcmaaslandster • fb.com/twcmaaslandstertoer • fb.com/pages/twc-maaslandster-bmx-landgraaf
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Club van 100
Iedereen die de wielersport (en TWC Maaslandster Zuid-Limburg in het bijzonder)
een warm hart toedraagt kan lid worden van onze ‘Club van 100’. Voor slechts
€ 100,- per jaar bent u of uw bedrijf erbij en maakt u deel uit van onze enthousiaste
wielerfamilie. Alle leden van de ‘Club van 100’ krijgen een vermelding op onze
website en daarnaast wordt uw (bedrijfs)naam vermeld op extern drukwerk zoals

De impact van Social Media
Als vereniging zijn wij ons er goed
van bewust dat de zogenaamde Social
Media tegenwoordig niet meer weg
te denken is uit het leven van vele
bedrijven en particulieren. Denkt u
hierbij met name aan platformen zoals
Facebook en Twitter. Binnen TWC
Maaslandster Zuid-Limburg hebben
wij een team van uiterst deskundige
vrijwilligers dat er dagelijks mee bezig

is om onze vereniging op een goede,
verantwoorde en professionele manier
online te presenteren aan de (digitale)
buitenwereld.
In februari 2014 hebben wij onze
nieuwe website
www.twcmaaslandster.nl in gebruik
genomen. Op deze website
verschijnen bijna dagelijks de laatste
% dat 3 maanden voor de
vraag gebruik heeft gemaakt
van social media. In Europa
is Nederland koploper in het
gebruik van social media.
(analyse Office for National
Statistics, i.s.m. Eurostat).

80

60

40

Geregistreerde accounts in
Nederland:
Facebook: 9 miljoen
Twitter: 5 miljoen
Pinterest: 600.000

20

0
Nederland

Engeland

Zweden

Luxemburg

België

Duitsland

Bron: Marketingfacts.nl

11

bijvoorbeeld programmaboekjes van wedstrijden waarbij wij in de organisatie
betrokken zijn.
Vanaf 2015 zullen wij minimaal één keer per jaar een interessant (wielergerelateerd) evenement voor al onze sponsoren gaan organiseren waarvoor
uiteraard ook alle ‘Club van 100’ leden worden uitgenodigd.

nieuwsberichten betreffende onze
vereniging. Goed gelezen berichten
zijn bijvoorbeeld wedstrijdverslagen
van ons elite- en belofteteam,
interviews met leden en sponsoren,
aankondigingen en verslagen van
(verenigings-) activiteiten etc. Onze
website heeft een veel gebruikte
Social Media integratie hetgeen
betekent dat bezoekers artikelen
kunnen delen op Facebook, Twitter en
Pinterest.
Ook onze sponsoren hebben uiteraard
een prominent plekje op onze site
en wij bieden hen de mogelijkheid
om interessante mededelingen met
onze bezoekers te delen. Sinds de
lancering van onze website hebben
wij gemiddeld méér dan 450 unieke
bezoekers per dag! Wij nodigen u van

harte uit om onze website eens te
bezoeken.
Ook de diverse Facebook en Twitter
pagina’s van onze vereniging worden
serieus beheerd en goed bezocht.
Bijna dagelijks plaatsen onze leden
verslagen en foto’s waarop zij poseren
in onze fraaie clubkleding. Denkt u
eens aan de enorme naamsbekendheid
die uw bedrijf krijgt wanneer uw
bedrijfsnaam op ons clubtenue zou
staan en op bijvoorbeeld Facebook
zichtbaar is voor vele duizenden
mensen, binnen en buiten de
regio! Exacte cijfers presenteren
wij u graag tijdens een eerste
kennismakingsgesprek. U zult versteld
staan wat een samenwerking met
TWC Maaslandster Zuid-Limburg voor
u kan betekenen!

TWC Maaslandster Zuid-Limburg • info@twcmaaslandster.nl • www.twcmaaslandster.nl
twitter.com/twcmaaslandster • fb.com/twcmaaslandstertoer • fb.com/pages/twc-maaslandster-bmx-landgraaf
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