
Geachte sponsor, 

Stichting GOAL is een organisatie die de zorg 
in Twente wil ondersteunen en tevens een 
handreiking doet naar het bedrijfsleven, om 
op een maatschappelijk verantwoorde manier 
aan teambuilding te doen. We betrekken het 
bedrijfsleven bij evenementen die zorginstellingen 
organiseren, maar niet altijd door alle cliënten 
bezocht kunnen worden. Dit komt door een tekort 
aan mensen die ingezet kunnen worden in de zorg. 
Door het inzetten van mensen uit het bedrijfsleven 
kunnen veel cliënten toch meedoen aan activiteiten 
en even uit de dagelijkse sleur gehaald worden. 
Daar heeft, volgens GOAL, iedereen recht op!
Daarnaast initieert en ondersteunt stichting GOAL 
evenementen die op de “wensenlijst” staan van 
zorginstellingen.

Af en toe willen we, met hulp van derden, 
opvallende en exclusieve evenementen organiseren 
voor de cliënten met als doel: 
• de cliënten een mooie activiteit aan te bieden 
• naamsbekendheid te vergroten in de regio 
• geld te genereren voor andere activiteiten voor 

mensen die hulpbehoevend zijn

Op initiatief van een stel enthousiaste ondernemers 
en tevens wielrenners organiseren we voor de 
vierde keer “Le Tour de GOAL”!
Dit is een toertocht waar een geselecteerd peloton 
van vijftig mensen, niet alleen gaat fietsen vóór, 
maar ook MÉT cliënten! Het is de bedoeling 
dat het peloton plaatsen aan doet waar ook De 
Twentse Zorgcentra, Trivium Meulenbeltzorg en 
Zorgfederatie Oldenzaal, Livio , Zorggroep Sint 
Maarten (alle verbonden aan GOAL) gehuisvest 
zijn. Het peloton zal niet alleen een bezoekje 
brengen, maar ook ter plekke actief met de cliënten 
gaan fietsen. Zij verruilen voor een half uurtje hun 
wielrennersfiets en gaan met de cliënten op “side-
by-side” of “rolstoelfietsen” (kilo)meters maken.

Het peloton zal bestaan uit mensen die het 
geweldig vinden om te fietsen, maar vooral ook een 
hart hebben voor mensen die zorg behoeven en er 
niet meer toe komen, aan recreatieve activiteiten 
deel te nemen. Dit jaar ook weer een paar 
opvallende namen zoals Erwin Nijboer, Tom Veelers 
en Gianni Romme. Wellicht volgen er nog meer…….
En natuurlijk gaan we ook weer voor een (aantal) 
burgemeester(s) en wethouder(s). 

Deze dag kost veel geld. Zonder sponsoring is zo’n 
dag niet te realiseren. Het gaat ons echter niet 
alléén om het geld. “Betrokkenheid” is ook van 
groot belang. Wij zouden het fantastisch vinden 
dat u als sponsor zelf ook actief meedoet met deze 
activiteit. Dat kan op veel verschillende manieren. 
U kunt de hele rit mee fietsen, of alleen de laatste 
etappe. Ook kunt u “acte de presense” geven bij 
één van de zorginstellingen en zelf op een side by 
side- of rolstoelfiets met cliënten gaan fietsen….etc.

Uiteindelijk gaat het erom dat er op deze dag een 
WIN-WIN-WIN situatie ontstaat:
• Winnen voor de cliënt die een geweldige dag 

heeft en kan uitzien naar nog meer activiteiten
• Winnen voor de sponsor die voor zijn/haar geld 

zelf ook een waardevolle dag heeft beleefd
• Winnen voor GOAL die met het genereren van 

het geld nieuwe activiteiten kan ontwikkelen  
voor de cliënt

GOAL staat voor “samen scoren met cliënten”. Als 
sponsor van “Le Tour De GOAL” kunt u letterlijk 
en figuurlijk SAMEN over de streep komen. Dat 
geeft ook u ongetwijfeld het gevoel van een grootse 
overwinning!! 

Hopelijk wordt u sponsor en één van de 50 
“kopmannen” bij Le Tour De GOAL!!

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:
Paul Gelen
Tel. 06 53 84 72 70         
Mail paul.gelen@stichtinggoal.nl 
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Sponsorpakketten
Voor Le Tour De GOAL zijn we op zoek  
naar sponsoren. Dit om de kosten van 
deze geweldige dag ongedaan te maken, 
maar zeker ook om geld te genereren 
voor mensen die zorgbehoeftig zijn en af 
en toe eens plezier willen hebben. Daar 
heeft volgens GOAL “iedereen recht op”

Dé Le Tour De GOAL
Kosten € 5000,-

•  Bedrijfsnaam wordt gekoppeld 
   aan het evenement “Le Tour De GOAL”
•  Bedrijfsnaam groot op het shirt
•  Vier vrijkaarten voor deelname aan de 
  fietstocht en de feestelijke afsluiting van 
  de dag, met eten 
•  Logo voorpagina programma boekje
•  Logo groot op de volgauto
•  Prominente plaats bedrijfsnaam op de website
•  Logo’s worden gebruikt, daar waar mogelijk is,  
 in communicatie- en media uitingen.

•  Bedrijfsnaam wordt genoemd tijdens 
  finishes/intochten

De Gele GOAL 
Kosten € 2500,-

•  Bedrijfsnaam groot op het shirt
•  Drie vrijkaarten voor deelname  
   aan de fietstocht en de feestelijke  
   afsluiting van de dag, met eten
• Logo groot op de volgauto
•  Logo in het programmaboekje
•  Prominente plaats bedrijfsnaam op de website
•  Eén van de 4 etappes staat op naam van het bedrijf
•  Logo’s worden gebruikt, daar waar mogelijk is,  
 in communicatie- en media uitingen.

•  Bedrijfsnaam wordt genoemd tijdens 
  finishes/intochten 

De Groene GOAL
Kosten € 1250,-

•  Bedrijfsnaam klein op het shirt
•  Twee vrijkaarten voor deelname 
aan

  fietstocht en de feestelijke 
afsluiting  
 van de dag, met eten

•  Bedrijfsnaam klein op de volgauto
•  Logo in het programmaboekje
•  Logo op de website
•  Bedrijfsnaam wordt genoemd  
 tijdens finishes/intochten

De Bolletjes 
GOAL
Kosten €750,-

•  Twee vrijkaarten voor meefietsen  
 in de laatste etappe en de    

   feestelijke afsluiting, met eten       
•  Bedrijfsnaam klein op volgauto
•  Logo in het programmaboekje
•  Logo op de website
• Bedrijfsnaam wordt genoemd  
  tijdens finishes/intochten

De Regenboog 
GOAL
Kosten variabel  

Regenboog Blauw € 500,-
•  Twee vrijkaarten voor feestelijke   
   afsluiting van de dag, met eten
• Logo op de website

Regenboog Rood € 300,-
•  Een vrijkaart voor feestelijke  
   afsluiting van de dag, met eten
•  Logo op de website

Regenboog Zwart € 100,-
• Logo op de website


