
   
 

Ride4KiKa Sponsorformulier 
 

Zondag 26 juni 2022 organiseren wij, het gehele Ride4KiKa Team, een sponsorrit georganiseerd t.b.v. de 

onderzoeken naar kinderkanker. De kosten voor deelname bedragen € 15,- per enkele deelnemer, en € 20,- 

incl. passagier. Wij hopen zoveel mogelijk rijders te werven via diverse netwerken zoals op diverse 

Facebookpagina’s die motor gerelateerd zijn en andere media. 

 

Naast deze manier om zoveel mogelijk deelnemers te vinden hopen wij op bedrijven en particulieren die hier 

ook deel aan willen nemen. Dit kan zijn in de vorm van hulp tot het realiseren van deze rit, maar ook door een 

bepaald bedrag in te leggen die de onderzoeken van KiKa kan ondersteunen. 

 

Sponsorpakket A: 

- Reclame op Ride4KiKa Facebookpagina, en de Ride4KiKa evenementenpagina welke zo’n 14.000 personen per 

update bereiken. 

Kosten: v.a. € 50,- 

 

Sponsorpakket B: 

- Reclame op Ride4KiKa Facebookpagina, en de Ride4KiKa evenementenpagina welke zo’n 14.000 personen per 

update bereiken, onze eigen website welke ook doorgelinkt staat naar de website van Stichting KiKa. 

- Eigen banner plaatsen op de start, pauze -en eindlocatie. 

- Logo op de website; www.ride4kika.com  

Kosten: v.a. € 250,- 

 

Sponsorpakket C: 

- Reclame op Ride4KiKa Facebookpagina, en de Ride4KiKa evenementenpagina welke zo’n 14.000 personen per 

update bereiken, onze eigen website welke ook doorgelinkt staat naar de website van Stichting KiKa. 

- Eigen banner plaatsen op de start, pauze -en eindlocatie. 

- Naamsvermelding bij interviews op de radio, tv en andere media zoals dagbladen. 

- Logo én website link op de website; www.ride4kika.com 

Kosten: v.a. € 500,- 

 

Het logo van uw bedrijf zien wij graag z.s.m. tegemoet in JPEG of PDF formaat en om de beste kwaliteit te 

behouden bij voorkeur in 300 DPI, naar het volgende emailadres: ride4kika@kuypers-events.nl 

 

U ontvangt het Aanmeldformulier voor sponsoring en zouden deze graag binnen 7 dagen getekend retour 

willen hebben op e-mailadres: ride4kika@kuypers-events.nl  

 

De sponsorgelden dienen te worden voldaan na ontvangst van het betaalverzoek welke u ontvangt op uw 

mobieltelefoonnummer, of moet binnen 7 dagen na ondertekening van het Aanmeldformulier op 

rekeningnummer: NL26 INGB 0007 1724 11 t.n.v. Kuypers Events overgemaakt zijn. 

 

Vermeld als omschrijving: Donatie t.b.v. Ride4KiKa Sponsormotortoer én uw (Bedrijfs)naam. 

 

Namens het Ride4KiKa team ontzettend bedankt dat u dit doel wilt ondersteunen. 

Informatienummer: +31618369370 (Robbert Kuypers). 

http://www.ride4kika.com/
http://www.ride4kika.com/
mailto:ride4kika@kuypers-events.nl

