Ninove, 2017.
Betreft: 6de Na-tourcriterium
Geachte Heer, Mevrouw,
Beste sponsor, toekomstige sponsor,
Zoals U wellicht reeds bekend organiseren wij ons 6de Na-tour-criterium
op 30 juli 2017, zoals in het verleden, de eerste zondag na aankomst van
de Ronde van Frankrijk in Parijs.
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Hoofdzakelijk dankzij de financiële en logistieke steun van ons Ninoofs
Stadsbestuur en al onze trouwe sponsors hadden wij in het verleden de
financiële mogelijkheid startgelegenheid te bieden aan vele buitenlandse
en Belgische wielervedetten.
Niet toevallig worden wij door de ex-deelnemers en kenners uit de
wielerwereld beschouwd als de beste organisatie met de mooiste affiche
van alle criteriumgebeuren. Zoals U merkt hanteren wij nog steeds
dezelfde sponsorbedragen als bij onze start in 2012.
Spijts de jaarlijkse stijgingen van rennerscontracten en andere, was dit in
het verleden alleen mogelijk door het aantrekken van nieuwe sponsors.
Hopelijk kunnen wij, zoals de voorbije edities, terug rekenen op jullie als
jarenlange trouwe sponsors.
Nieuwe sponsors, geïnteresseerden voor afzonderlijke aankoop van
onze VIP-lunch met aansluitend VIP-café en/of afzonderlijk VIP-café zijn
uiteraard terug zeer welkom. Men zegge het voort.
Onze leden en vaste medewerkers zetten zich terug belangeloos in
voor een vlotte en mooie wielernamiddag. Op ons kan U terug rekenen,
hopelijk ook wij op jullie!
Bij eventuele sponsoring, gelieve de ingevulde en voor akkoord
ondertekende bestelbon terug te mailen naar
sponsoring@flanderscyclingevents.be.
Met sportieve groeten namens ons Comité
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LEDEN

LOGISTIEK :

Willy Verlé

LEDEN:

Willy Verlé
Johan Segers
Geo De Cleer
Bartel De Schuyteneer
Danny Vandermassen
Georges Doublet
David Geeroms

Johan Segers

Geo De Cleer

Bartel De Schuyteneer    Danny Vandermassen

Georges Doublet

David Geeroms

PETER:

Peter Van Petegem
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