
Hét perfecte evenement 
om uw bedrijf aan te verbinden!

Stelt u zich eens voor..
.. dat uw medewerkers fitter hun werk doen, dat de teamspirit binnen het 
bedrijf positief groeit, dat uw klanten uw maatschappelijke betrokkenheid 
waarderen en dat u met uw deelname direct het Verbeeten Fonds steunt.



Hoe kunnen uw medewerkers meedoen?

U kunt zich tegen betaling inschrijven als Feel Better Team. Dit is 
een basispakket exclusief de inschrijvingen voor de deelnemers. 

Naast het basispakket heeft u de mogelijkheid om een extra pakket 
toe te voegen. De pakketten dragen altijd bij aan de redenen waar-
om u als bedrijf mee wilt doen. Namelijk teambuilding, gezondheid, 
betrokkenheid en exposure! 

Wilt u geen Feel Better Partner pakket, maar wilt u wel graag mee-
doen met uw medewerkers? Ook dan bent u natuurlijk van harte 
welkom!

Iedereen wint

•	 Verbeeten Challenge biedt uw bedrijf hét platform om persoon- 
lijke, fysieke en maatschappelijke resultaten te boeken. 

•	 U en uw medewerkers nemen op sportieve, ludieke wijze deel 
aan dit unieke Brabantse sportevenement.  

•	 Iedere euro die u bij elkaar brengt, helpt het Verbeeten Fonds 
en het Instituut Verbeeten in hun dagelijkse inspanningen om 
kankerpatiënten op een zo mensvriendelijke manier te behande-
len. Het geld wordt in uw eigen omgeving besteed. 



Feel Better Partner basispakket 

•	 Naamsvermelding (geen logo) op  
www.verbeetenchallenge.nl

•	 Naamsvermelding op Facebook van  
Verbeeten Challenge

•	 Banner op parcours bij start/finish
•	 VC-bandjes voor uw deelnemers
•	 10 consumptiebonnen
•	 Uitnodiging voor Feel Better Partner  

bijeenkomst
•	 Mogelijkheid om in bedrijventenue  

deel te nemen

Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt €15,-

Extra opties naast het Feel Better  
Partner basispakket:

Feel Better Partner exposurepakket | € 250,- 

•	 Uw logo op www.verbeetenchallenge.nl
•	 Naamsvermelding in de aftermovie VC2017
•	 Eén banner op eventlocatie Tilburg.
•	 Uw bedrijf wordt tijdens de dag omgeroepen met uw  

eigen boodschap 

Feel Better Partner exposurepakket XL | € 750,- 

•	 Uw logo op www.verbeetenchallenge.nl op de homepagina
•	 Uw logo in aftermovie Verbeeten Challenge 2017
•	 Uw banners op eventlocatie Tilburg en rustlocaties Breda  

en Den Bosch
•	 Uw bedrijf wordt tijdens de het event omgeroepen met uw  

eigen boodschap
•	 Uw bedrijfsnaam is zichtbaar op de rugnummers van het  

ingeschreven sportonderdeel



‘We hebben een Verbeeten Challenge-menu op onze menukaart 
gezet, waarvan steeds €2,50 naar Verbeeten gaat’.

‘Tijdens een pop-quiz in ons café hebben we de marge van alle 
verkochte drankjes op die avond aan het Verbeeten Fonds ges-
chonken’.

‘Samen met vriendinnen hebben we de garderobe tijdens carnaval 
gratis bemand, met als voorwaarde dat de volledige opbrengst van 
de garderobe gedoneerd werd aan de Verbeeten Challenge’. 

‘Wij hebben al onze leveranciers aangeschreven dat wij met een 
team deelnamen aan de Verbeeten Challenge. De leveranciers heb-
ben ons team extra gesponsord’.

‘Onze medewerkers die deelnamen aan de Verbeeten Challenge zijn 
per afgelegde kilometer gesponsord door familie en vrienden’.

‘Ambassadeur Michaelrobbert BRans beklom de hoogste Schotse 
berg Bennevis en haalde hiermee niet alleen veel geld op, maar 
zorgde ook voor grote media-aandacht voor de Challenge’.

We vinden het fantastisch dat u zich wilt aansluiten als Feel Bet-
ter Partner. U vindt het belangrijk om samen met uw collega’s een 
bijdrage te leveren aan het Verbeeten Fonds. 

Wilt u meer uitdaging? Dat kan. Zoals het voor topsporters geldt, 
gaan wij ook altijd voor het maximale resultaat. Wij staan open hoe 
wij op andere manieren nog meer geld kunnen ophalen voor het 
goede doel. 

In de afgelopen edities hebben wij gemerkt dat bedrijven zelf met 
creatieve inzamelacties komen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee! 
Ter inspiratie een aantal voorbeelden:

Samen de uitdaging aangaan. 
Extra geld inzamelen? Graag!
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Vrijwilligers en nieuwe partners gezocht. Want samen staan we sterker!

We doen graag een beroep op uw netwerk als het gaat om vrijwilligers en/of andere potentiële part-
ners. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis ons evenement nog 
mooier willen maken. Mocht u personen kennen die geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij een e-mail 
sturen naar vrijwilligers@verbeetenchallenge.nl

Kent u andere ondernemers die net als u een belangrijke bijdrage willen leveren aan de Verbeeten 
Challenge? Twijfel dan niet en laat hen contact opnemen via: sponsoring@verbeetenchallenge.nl
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