
                      Dylan Bakker Seizoen 2020  

Seizoen 2020 staat in het teken van een mooi en druk seizoen. Naast het NK staan dit jaar ook de 

internationale wedstrijden van de Benelux op het programma. Onder begeleiding en coaching van het 

team van PDB Racing (Peter de Bruijn die al zijn hele leven in de sport zit, nog gereden heeft met 

Ayrton Senna en Formule 1 coureurs als Kimi Räikkönen heeft getraind) ga ik dit jaar van start in het 

junioren veld met als doel het behalen van de top 3 in het NK om tijdens het weekend van oktober 

2020 in Le Mans het WK te kunnen rijden. In 2019 ben ik 2
e
 geworden in het GK4 Junior Nationaal 

Rookie klassement waarmee ik een NOC/NSF status ontvangen heb via de KNAF. Hierdoor krijg ik 

vanuit mijn school volledige ondersteuning om naast mijn topsport mijn cijfers voor het VWO goed te 

houden. 

In de kartsport draait alles om techniek, kennis, het juiste materiaal hebben en heel belangrijk 

Teamwork! Zonder het team en mijn monteur kan ik leuk rondjes rijden, maar samenwerken is de 

sleutel tot succes. Om dit mogelijk te maken zijn sponsoren heel belangrijk. Ook hiervoor is 

samenwerking de sleutel tot succes. 

Voor dit stuk van samenwerking ben ik op zoek naar mooie partners. Op welke wijze deze 

samenwerking plaats kan vinden heb ik hieronder voor u proberen samen te vatten. 

Fan van “Startnummer 128”  € 128,- per jaar    

Betrokken blijven van de ontwikkeling in seizoen 2020? Dat kan. Door lid te worden van de Fanclub 

komt er eens in de twee maanden een nieuwsupdate, altijd op de hoogte van de aankomende 

wedstrijden en trainingsschema’s en aan het einde van het seizoen een mooi jaaroverzicht met een 

klein presentje. Ook komt, indien u deze heeft, uw logo op de website te staan. 

Wedstrijdsponsor    € 250,- eenmalig  

Voor iedere wedstrijd die gereden wordt zijn er uiteraard inschrijfkosten. 

Sponsor worden voor een wedstrijd betekend automatisch aangemeld voor de leuke nieuwtjes die de 

fanclub krijgt, vermelding voor het gehele wedstrijd weekend op sociale media. Een stukje tekst om uw 

bedrijf voor te stellen in uw eigen woorden behoort zeker tot de mogelijkheid. Ook wordt uw logo op de 

website vermeld. 

Racesponsor     € 500,- eenmalig (gespreide betaling mogelijk)    

Een wedstrijdweekend….Inschrijfkosten, wedstrijdbanden, monteur en kleine onderdelen.  

Racesponsor worden betekend alle opties die een wedstrijdsponsor heeft, maar dan twee keer per 

jaar. Twee keer per jaar “Sponsor aan het woord” waarin u het bedrijf  voorstelt en welke 

diensten/artikelen u levert. Daarnaast het delen van uw berichten via sociale media. U heeft de keuze 

om uw logo op het pak of op de kart te laten zetten. Ook wordt uw bedrijf vermeld op de website met 

de mogelijkheid tot een stukje tekst erbij. 



Helm sponsor   € 750,- of  € 1.250,-                        

Een mooi gespoten helm is voor iedere rijder een kenmerk en in de internationale wedstrijden een 

“must”  De helm heeft een van de mooiste plekken  om het logo van uw bedrijf te promoten. Op ieder 

moment van de races en op iedere foto zal deze prominent en in het zicht aanwezig zijn.  

Voor  € 750,- zal de helm door een professioneel bedrijf worden gespoten met het logo duidelijk 

zichtbaar op de helm. Bij deze optie heeft u ook de keuze om een logo op het pak of kart te zetten. 

Ook wordt uw bedrijf vermeld op de website met de mogelijkheid tot een stukje tekst erbij. 

Bedrag te voldoen over het wedstrijd seizoen van 10 maanden € 75,- per maand of in 1 keer. 

Voor  € 1.250,- Voor deze optie is er maar 1 sponsor mogelijk aangezien u inspraak heeft over de 

samenstelling van de helm, krijgt u een groter logo op zowel de kart als het pak erbij. En zal er extra 

aandacht besteed worden aan uw bedrijf op sociale media en de website.  

Bedrag te voldoen over het wedstrijd seizoen van 10 maanden € 125,- per maand of in 1 keer. 

En daar blijft het niet bij, als helm sponsor staat uw bedrijf het gehele jaar in de spotlights inclusief een 

uitnodiging om tijdens een race aanwezig te zijn en onder genot van een lunch de race live mee te 

kijken. 

 

 

 Ready to Ride sponsor  Vanaf € 1.000,-    

Op het pak, kart of beide uw logo mooi in beeld bij iedere wedstrijd, bij iedere training en op iedere 

foto die gemaakt wordt? Heeft u interesse om vanaf € 85,- per maand sponsor te zijn dan gaan we 

daar graag met u voor in gesprek. Naast kart en pak, is uw bedrijf het gehele jaar onder de aandacht 

bij alle wedstrijden, in persberichten, sociale media, Sponsor aan het woord en delen van acties of 

berichten. Uw bedrijf wordt vermeld op de website met de mogelijkheid tot een groter stuk tekst. Ook 

een uitnodiging om tijdens een race aanwezig te zijn en onder genot van een lunch de race live mee 

te kijken behoort tot deze optie. Afhankelijk van uw sponsorbedrag zullen deze opties worden 

uitgebreid. 

Heeft u interesse om te sponsoren en staat de optie die u voor ogen heeft er niet tussen? Uiteraard 

geen probleem. Iedere vorm van sponsoring wordt gewaardeerd. Voor meer informatie of het 

aanmelden als sponsor kunt u een email sturen naar sabrina@approachfinance.nl.  

 

                  “ A goal without a plan is just a wish” 

mailto:sabrina@approachfinance.nl

