
Social Return & Sponsoring 
4e Keistad Fietsfestival

op 3 oktober 2021



Na 3 succesvolle edities staat op 3 oktober 2021 alweer de 4e editie van 

het Keistad Fietsfestival op het programma. Iedereen die gek is van fietsen 

komt die dag aan zijn of haar trekken. Met aandacht voor gezondheid, 

duurzaamheid, plezier en sport, zorgt het fietsfestival voor verbinding tussen 

alle groepen mensen in de stad Amersfoort en omgeving.

Fietsen is een mooie manier van bewegen en uit onderzoek blijkt dat een

gezonde leefstijl ervoor zorgt dat werknemers minder stress ervaren, meer

energie hebben en zin hebben om te werken. Daarnaast speelt stimulering

van het fietsgebruik een essentiële rol bij het bereikbaar en leefbaar houden

van de stad.

Hierbij is steun van sponsoren en lokale (en zelfs regionale) betrokkenheid van

harte welkom! Om voor beide partijen een win-win situatie te creëren hebben 

we diverse aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld. 

U kunt kiezen uit de volgende sponsorpakketten: 

Sponsorpakketten:
- Goud

- Zilver

- Brons

- Wheel of Fame 

 

Hoofdlocatie Keistad Fietsfestival:
Het Lokaal 

Oliemolenhof 90 in Amersfoort

Keistad Fietsfestival,  
een bruisend fietsfeest in Amersfoort
op 3 oktober 2021

https://hetlokaal.nl/


Goud (750 euro)

• Uw logo vermeld op onze website

• 8 vrijkaarten voor deelname aan toertocht, 

graveltocht of Drive-In Fietsbioscoop

• Eigen teamtafel bij terugkomst

• Sponsorbord 75 x 45 cm op terrein bij  

Het Lokaal

• Mogelijkheid tot plaatsing eigen beachflag of 

vlag op het terrein bij Het Lokaal

• Uw logo vermeld in ons programmablad

• Een origineel Keistad Fietsfestival wielershirt

Zilver (500 euro)

• Uw logo vermeld op onze website

• 5 vrijkaarten voor deelname aan toertocht, 

graveltocht of Drive-In Fietsbioscoop

• Sponsorbord 55 x 32 cm op terrein bij  

Het Lokaal

• Uw logo vermeld in ons programmablad

• Een origineel Keistad Fietsfestival T-shirt

Brons (250 euro)

• Uw logo vermeld op onze website

• 2 vrijkaarten voor deelname aan toertocht, 

graveltocht of Drive-In Fietsbioscoop

• Sponsorbord 28 x 28 cm op terrein bij  

Het Lokaal

• Een originele Keistad Fietsfestival wielerbuff

‘Wheel of Fame’ 
(100 euro)

• 1 vrijkaart voor de Drive-In Fietsbioscoop 

voor deelname aan toer-of graveltocht

• Sponsorbord 28 x 18 cm op terrein bij  

Het Lokaal in ‘Wheel of Fame’

Voor meer informatie bel 06 - 36 46 19 43 Reno Jansen 

Sponsorpakketten:
Goud, Zilver, Brons en ‘Wheel of Fame’



Sponsorpakketten:
Goud, Zilver, Brons en ‘Wheel of Fame’

Sponsorbord groot, middel, klein en ‘Wheel of Fame’

Keistad Fietsfestival wielershirt

Keistad Fietsfestival wielerbuff

Keistad Fietsfestival t-shirt
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Slowbike (750 euro)
Op een parcours van 11x1 meter zo langzaam mogelijk 
fietsen! Dat doen alle deelnemers in een wedstrijd om de 
titel Nederlands Kampioen slowbiking.
Vergezeld van muziek en een echte omroep meester 
worden de deelnemers aangemoedigd en maken we er een 
gezellige dag van!!

In het land zullen er regionale voorrondes plaatsvinden. 
Amersfoort host de landelijke finale van deze ludieke sport 
op zondag 3 oktober 2021!

Drive-In Fietsbioscoop 
(1.000 euro)
Een avondvullend filmprogramma met als thema 
‘De Fiets’, waarbij elke filmmaker een bijdrage kan leveren, 
van amateurfilmer tot professioneel regisseur. 
Het programma is laagdrempelig, verrassend en vermakelijk 
voor een fiets- en film minnend publiek.

Deze filmavond zal uit twee delen bestaan:

Deel 1 
Het Lokaal Fiets Filmfestival
Een mix van korte films die ingezonden zijn door (amateur)
filmmakers. 

Deel 2
Vertoning van een prachtige hoofdfilm. 

Sponsorpakket:
verbind uw bedrijfsnaam
aan een activiteit!

Voor meer informatie bel 06 - 36 46 19 43 Reno Jansen 



Sponsorpakket:
verbind uw bedrijfsnaam
aan een activiteit!

Pumptrack (1.650 euro) 
Surfen in de stad? Het kan met deze pumptrack. 
Crossfietsers, mountainbikers, maar ook loopfietsers, skaters 
en steppers kunnen op de golvende track flink vaart maken 
door na iedere hobbel flink naar beneden te ‘pompen’.

Fiets Talk
(2.500 euro)
Herman van der Zandt (o.a. NOS Studio Sport) zal een 
gesprek voeren met niemand minder dan Iwan Spekenbrink 
(1976). Al sinds 2008 (toen nog Skil-Shimano) is Iwan 
de drijvende kracht achter team DSM (voormalig team 
Sunweb) en onder zijn leiding uitgegroeid naar een team 
met o.a. etappe overwinningen in alle grote rondes, de Giro 
d’Italia, Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo op het palmares.

Tijdens het gesprek krijgen we een uniek kijkje in de keuken 
van Team DSM. Iwan neemt ons mee naar de eerste jaren 
van het team en vertelt hoe de Keep Challenging strategie 
tot stand is gekomen.

Aan het einde van het gesprek is er voldoende ruimte voor 
Q&A en sluiten we af met een Koerspret biertje.

Voor meer informatie bel 06 - 36 46 19 43 Reno Jansen 



Everard Meysterweg 31 - 3817 HA Amersfoort
Reno Jansen, telefoon 06 - 36 46 19 43 
sponsoring@keistadfietsfestival.nl
www.keistadfietsfestival.nl
Kamer van Koophandel 76470555
ING bank NL93 INGB 0006 4419 59

Stichting Keistad Fietsfestival

Sponsoring in natura

Prijzen zijn exclusief BTW.

Naast sponsors in geld zoekt Keistad Fietsfestival ook jaarlijks naar sponsoren 

in natura.

Voor de volgende activiteiten zoeken we mooie passende producten die ons 

sociale festival ondersteunen!

GOODIES
Voor onze RIDE toertochten & Christmas Social Ride zijn we op zoek naar 

sponsoren voor onze goodiebags.

We vragen van onze sponsoren 150 producten die zij willen schenken.

Producten waar fietsers blij van worden.

Denk hierbij aan producten als: fietsbanden, koffie, pasta, koeken, energiebars, 

bier, buffs, zweetbandjes,  tijdschriften, sokken, verzorgingsproducten, 

verlichting, fietstools of andere leuke fietsgadgets.

PRIJZEN
Verder zijn wij op zoek naar prijzen sponsoren voor de wedstrijden die we 

gaan organiseren. Kleine en grote prijzen zijn allen zeer welkom!!

KINDERFIETSEN
Specifiek zijn we voor 2021 op zoek naar een kinderfietsen sponsor!!  

Een sponsor die een vijftal mooie fietsen in diverse maten wil doneren. 

Deze fietsen zullen  in combinatie met ons Kids fietsparcours en onze 

Nutcase veiligheidshelmen in de stad gebruikt worden voor  diverse 

kinderactiviteiten in de stad.

Onderling maken we afspraken over de diensten die wij terug kunnen 

leveren en hoe we uw bedrijf passend kunnen bedanken en belonen voor 

de sponsoring. 

mailto:sponsoring%40keistadfietsfestival.nl?subject=
http://www.keistadfietsfestival.nl
https://twitter.com/KeistadFietsF/status/1016716620348223498
https://www.facebook.com/KeistadFietsfestival/
https://www.instagram.com/keistadfietsfestival/


keistadfietsfestival.nl

info@keistadfietsfestival.nl

keistadfietsfestival

keistadfietsfestival

@KeistadFietsF 

Gebruik jij al #keistadfietsfestival?

http://www.keistadfietsfestival.nl
mailto:info%40keistadfietsfestival.nl%20?subject=
https://nl-nl.facebook.com/KeistadFietsfestival/
https://www.instagram.com/keistadfietsfestival/
https://twitter.com/keistadfietsf

