Organisatie
Stichting B on Tour
Doel van de stichting “B On Tour” is het
promoten, stimuleren en activeren van
bewegen door het aanbieden van diverse
sport-, recreatie- en vrijetijdsactiviteiten
die een bijdrage leveren aan duurzaamheid in de samenleving en een gezonde
Lifestyle.
Met in 2010 de Girostart Amsterdam en
de Tourstart Rotterdam in het vooruitzicht
hebben wij het voornemen om diverse
activiteiten op ﬁetsgebied aan te bieden
aan gemeenten, instellingen, scholen en
bedrijven. Dit doen wij onder de noemer
“B On Tour for New Energy”.
Met de circa zeven activiteitenpakketten
die wij aanbieden kunnen nagenoeg alle
leeftijdscategorieën bereikt worden, om
hen zodoende het Giro- en Tourgevoel te
laten beleven.
Missie
In het kader van New Energy levert de
stichting B On Tour een positief steentje
bij aan de leefomgeving van mensen. Zo
gaan wij voor een gezonde lifestyle met
gezonde steden en dorpen met minder
CO2-uitstoot.
Visie
Een gezonde lifestyle en oog voor duurzaamheid is van groot belang om de
doelstellingen van gemeentes, bedrijven,
instanties en organisaties te realiseren.
Dit kan door middel van recreatie, sport,
cultuur en entertainment. Daarnaast levert
een gezonde lifestyle een bijdragen aan
de bevordering van het positief imago van
een gemeente of bedrijf.

Doelstelling project B On Tour for New
Energy
1. Het promoten, stimuleren en activeren
van bewegen doormiddel van ﬁetsactiviteiten aan te bieden vanaf maart tot
eind augustus 2010.
De ﬁetsactiviteiten worden in genoemde periode aangeboden in circa 40
plaatsen langs en in de nabijheid van de
twee tours.
Met dit aanbod streven wij erna om
minimaal 40.000 deelnemers aan onze
activiteit te verbinden.
2. Het aanbieden van duurzaam gerelateerde ﬁetsconcepten zoals; Het Nieuwe
Fietsen, Lesprogramma’s Openbaar
Vervoer en Stimuleringsplan E-ﬁetsen
voor gemeenten en bedrijven.
Operationele Organisatie
Voor de uitvoering van de activiteiten van
de stichting “B On Tour” zijn drie bedrijven aangetrokken. Northside Consult, A
Bridge Consultancy en Koos Moerenhout
Sports & Business Events. Deze bedrijven
vormen de organisatie achter “B on Tour
for New Energy”.
De organisatie heeft te samen ruim 50
jaar kennis, expertise en ervaring in het
organiseren van grote en kleinschalige
evenementen. Door de ruime ervaring in
het vakgebied binnen de overheid en het
particulierinitiatief beschikt zijover een
uitgebreid relatienetwerk zowel met klanten als opdrachtgevers.
De rol is organiseren, coördineren, communiceren, faciliteren en stimuleren.

Ambassadeur
Waarom ﬁetsen?
Ambassadeur van “B On Tour for New
Energy” zijn:
• Koos Moerenhout, Nederlands kampio-

en 2009, bezielend lid van de Raboploeg en groot ronderenner met een
uitgebreid palmares.
• Nelli Cooman, Ex Wereldrecordhoudster
op de 60m, Wereldkampioene 60m indoor in 1987 en 1989. Zesvoudig Europees kampioene, Nederlands sportvrouw
van het jaar 1986.
Waarom Fietsen
New Energy! Onder dit motto verbind “B
on Tour for New Energy” duurzaamheid,
bewegen, gezondheid, jeugd en ouderen
met ﬁetsen en de wielersport.
Onderzoek heeft uitgewezen dat ﬁetsen
goed is voor de gezondheid en het milieu.
Zo wordt het ﬁetsen sterk geassocieerd
met de basisemotie ‘vreugde’.
Door meer te ﬁetsen krijg je gezonde steden en dorpen met minder CO2-uitstoot.

4. Fietsen helpt tegen ziekteverzuim.
Fietsen is bewegen. Dat doet de meerderheid van ons land te weinig. Het gevolg
hiervan is dat er meer zieken zijn dan
nodig.
5. Fietsen helpt tegen stress.
Bewegen en ontspanning helpen tegen
stress, een veel voorkomend verschijnsel
bij de werkende mens. Fietsen is bewegen
en relaxen. Een half uurtje per dag maakt
je stressbestendiger.
6. Fietsen houdt de bereikbaarheid in
stand.
We slibben dicht met overal autowegen
en parkeerplekken. Een ﬁets, ﬁetspaden
en stallingen nemen veel minder ruimte
in beslag. Dat maakt ons beter bereikbaar.
Opvallend gegeven is dat de meeste autoritten kleine afstanden betreffen die je
ook per ﬁets kunt doen.

Enkele motieven om te fietsen zijn:
1. Fietsen is heel gezond.
Je conditie neemt toe. Dit geeft je veel
meer energie en je lichaam wordt sterker.

7. Fietsen is goedkoop.
Een autokilometer kost ongeveer 32 eurocent, een ﬁetskilometer iets minder dan 7
eurocent. Dat scheelt € 250,- per duizend
kilometer en die afstand haal je eenvoudig
op de ﬁets.

2. Fietsen is goed voor het milieu.
Een ﬁets is een duurzaam vervoermiddel
dat amper energie kost en geen schadelijke uitlaatgassen afgeeft dus minder
CO2-uitstoot.

8. Fietsen heeft snel resultaat.
In je conditie, je welbevinden én je portemonnee.

3. Fietsen helpt tegen ﬁles.
Tien procent minder auto`s in de spits lost
het ﬁleprobleem al grotendeels op.

Witte trui
pakket
Fietspakket voor scholen (3 dagen)







BMX parcours
Pimp your bike
Rolbank Races
Skate ramps
Muziek
Fietsclinic

 Estafette vaardigheid
 Dikke banden races
 Cursus Fietsenreparatie en fietscontrole
 Tour de France Marathon* / Puzzelrit
*evt actie 24 uur (of korter) fietsen
 Lespakketten & Fietsvaardigheid

Witte trui pakket
Fietspakket voor scholen (3 dagen)
De school pakketen zijn opgezet om schooljeugd te stimuleren meer te bewegen en ze
kennis te laten maken met de wielersport. De activiteiten vinden voornamelijk plaats op
en rond scholen.
Tijdens deze activiteiten krijgen de kinderen onder begeleiding van een trainer uitleg
en vaardigheden aangeboden. De ﬁetsen die hiervoor gebruikt worden variëren van
standaardﬁetsen, mountainbikes, BMX-ﬁetsen tot echte raceﬁetsen. De kinderen worden
uitgerust met een helm.

Facts & Figures
4 uur per dag
dag 1 f 30 leerlingen per uur
dag 2 f 75 leerlingen per uur
dag 3 f 100 leerlingen per uur
BMX parcours
BMX kan gezien worden als een soort van
breakdance op de BMX ﬁets. Uitdagend
parcours met diverse obstakels en hindernissen.
Cursus Fietsenreparatie
Repareer zelf kleine mankementen aan je
ﬁets. De ﬁetscontrole richt zich op de wettelijke verplichtingen voor een ‘dagﬁets’ en
‘nachtﬁets’. Voldoet een ﬁets aan alle eisen
dan krijgt de ﬁets de ‘OK-sticker’.
Dikke Banden Race
De legendarische Dikke Banden Racen is
een ofﬁciële ﬁetswedstrijd voor jongens en
meisjes. De deelname is met gelijke ﬁetsen.
Het parkoers wordt afgezet en het dragen
van een wielerhelm is verplicht.
Estafette vaardigheid
Behendigheidsparcours waarbij diverse
ﬁetsvaardigheden aanbod komen.
Pimp your bike & Fietstaptoe
Je ziet ze steeds vaker op ﬁetspaden,
versierde ﬁetsen met bloemen, lichtjes en
vlaggetjes. Alles wordt gebruikt om een
roestig stalen ros op te ﬂeuren.

Fietsclinics
Aandacht voor positie (houding), techniek
en training. Methode om deelnemers het
ﬁetsen nog beter te laten beheersen.
Fiets Marathon
Activiteit die verbonden kan worden aan
een goed doel of thema. Bijvoorbeeld 24
uur ﬁetsen.
Puzzelrit
Bij de puzzelrit krijgen de deelnemers
(individueel of per groep) voor aanvang
één of meer opdrachten. De rit kan ook
een themarit zijn toegespitst op een door
de opdrachtgever bepaald thema. Hierdoor
krijgt de puzzelrit een cultureel of educatief karakter. De puzzelrit leent zich prima
als (hoofd)onderdeel van bijvoorbeeld een
studiedag of een andere gelegenheid.
Rolbank Races
Fietsen op een wegﬁets die aan een rollerbank gemonteerd is en gekoppeld is aan
een computer.
Lespakketten & Fietsvaardigheid
Bij dit aanbod laten wij voor basisscholen
het gebruik van de ﬁ ets aan bod komen.
De lesprogramma’s zijn gericht op een zelfstandige mobiliteit van kinderen. De lespakketten zijn een eigentijds en een op de
praktijk gerichte activiteit voor duurzame
mobiliteit van jonge verkeersdeelnemers.
‘jong geleerd is oud gedaan.

Groene trui
pakket

“B On Tour for New Energy Podium”











Cursus Fietsenreparatie
Dikke banden races
Entertainment
Fietsclinics
Fietsdemo
Funfietsen
Muziek
Pimp your bike & Fietstaptoe
Rolbank Races
Virtueel Fietsen

Groene trui pakket
“B On Tour for New Energy Podium” - 1 dag

Facts & Figures
4 uur per dag
250 deelnemers/bezoekers per uur.
BMX parcours
BMX kan gezien worden als een soort van
breakdance op de BMX ﬁets. Uitdagend
parcours met diverse obstakels en hindernissen.
Funﬁetsen
Kunstﬁetsen, Eenwielers, Ligﬁetsen,
Hobbelﬁets, Zwenkﬁets.
New Energy Podium
Trailer met een uitklapbaar podium.
Podium is veelzijdig in te zetten. Zo
kunnen er artiesten optreden en kan er
het virtuele parcours op verreden worden.
Pimp your bike & Fietstaptoe
Je ziet ze steeds vaker op ﬁetspaden,
versierde ﬁetsen met bloemen, lichtjes en
vlaggetjes. Alles wordt gebruikt om een
roestig stalen ros op te ﬂeuren. De fraaiste, mooiste en meeste opgepimte ﬁets
trekt hier voorbij.
Rolbank Races
Fietsen op een wegﬁets die aan een rollerbank gemonteerd is en gekoppeld is aan
een computer.
Virtueel Fietsen
Wie gaat via een virtueel 3D omgeving het
snelst op een raceﬁets over bijvoorbeeld
de Erasmusbrug of een deel van het parcours van de proloog of een bergrit of een
ander virtueel parcours.

Bolletjestrui
pakket

De Grand Départ Truck Extra
indien beschikbaar en eerst in overleg met
organisatie Grand Départ Rotterdam.











BMX parcours
Cursus Fietsenreparatie
Dikke banden races
Entertainment
Fietsdemo’s
Funfietsen
Muziek
Pimp your bike & Fietstaptoe
Skate ramps
Erasmus Bergetappe

Bolletjestrui pakket
De Grand Départ Truck Extra - 1 dag
indien beschikbaar en eerst in overleg met organisatie Grand Départ Rotterdam.

Facts & Figures
4 uur per dag
350 deelnemers/bezoekers per uur.
BMX parcours
BMX kan gezien worden als een soort van
breakdance op de BMX ﬁets. Uitdagend
parcours met diverse obstakels en hindernissen.
Cursus Fietsenreparatie
Repareer zelf kleine mankementen aan je
ﬁets met de cursus van de ﬁetsenmaker.
De ﬁetscontrole richt zich op de wettelijke verplichtingen voor een ‘dagﬁets’
en ‘nachtﬁets’. Voldoet een ﬁets aan alle
eisen dan krijgt de ﬁets de ‘OK-sticker’ van
Veilig Verkeer Nederland.
Dikke Banden Race
De legendarische Dikke Banden Racen is
een ofﬁciële ﬁetswedstrijd voor jongens
en meisjes. De deelname is met gelijke
ﬁetsen. Het parkoers wordt afgezet en het
dragen van een wielerhelm is verplicht.
Fiets Marathon
Activiteit die verbonden kan worden aan
een goed doel of thema.
Bijvoorbeeld 24 uur ﬁetsen.
Funﬁetsen
Kunstﬁetsen, Eenwielers, Ligﬁetsen,
Hobbelﬁets, Zwenkﬁets.
Grand Départ truck
Speciale Grand Départ truck met oplegger. Het uitklapbare podium is veelzijdig
in te zetten. Inclusief: BMX parcours, en
Virtueel ﬁetsen.

Muziek
- Installatie & DJ.
Pimp your bike & Fietstaptoe
Je ziet ze steeds vaker op ﬁetspaden,
versierde ﬁetsen met bloemen, lichtjes en
vlaggetjes. Alles wordt gebruikt om een
roestig stalen ros op te ﬂeuren. De fraaiste, mooiste en meeste opgepimte ﬁets
trekt hier voorbij.
Fietsdemo
Diverse demonstraties en zelf uitproberen
van de ﬁetsen. Behendigheid en beheersing met de ﬁets! Achteruitrijdend, op
achterwiel ﬁetsen en met meer personen
tegelijk. Kunstﬁetsen, ATB, BMX, Eenwielers, Funﬁetsen, Handbikes, Ligﬁetsen,
Mountainbikes, Raceﬁetsen, Tandems.
Virtueel Fietsen
Wie gaat via een virtueel 3D omgeving het
snelst op een raceﬁets over bijvoorbeeld
de Erasmusbrug of een deel van het parcours van de proloog of een bergrit of een
ander virtueel parcours.

Fietsbeurs
pakket



















“B On Tour for New Energy Podium”
Bicking the ocean
BMX parcours
BOVAG
Cursus Fietsenreparatie
De Grand Départ Truck*
Dikke banden races
Entertainment
Fietsdemo’s
Muziek
Pimp your bike & Fietstaptoe
Rolbank Races
Skate ramps
Toerisme Fietsvakanties
Virtuele beklimming Erasmusbrug*
Wielerbranche
Wielerbranche & Aanverwante
goederen/diensten

* indien beschikbaar en eerst in overleg met
organisatie Grand Départ Rotterdam.

Fietsbeurs pakket
Fietsbeurs - 1 dag
De ﬁetsbeurs realiseren wij voor u op professionele wijze. Turnkey oplevering zoals
standjes, activiteiten, decorbouw en exposanten. Exposanten van: reisorganisaties voor
ﬁetsvakanties, ﬁetsaccessoires, ﬁetsverkoop. Breed assortiment van ﬁetsen, speciale
aandacht voor de tandems en de elektrische ﬁetsen. Ruim ingericht ﬁetsparcours om
ﬁetsen uit te proberen.

Facts & Figures
9 uur per dag
300 deelnemers/bezoekers per uur.
BMX parcours
BMX kan gezien worden als een soort van
breakdance op de BMX ﬁets. Uitdagend
parcours met diverse obstakels en hindernissen.
Cursus Fietsenreparatie
Repareer zelf kleine mankementen aan je
ﬁets met de cursus van de ﬁetsenmaker.
De ﬁetscontrole richt zich op de wettelijke verplichtingen voor een ‘dagﬁets’
en ‘nachtﬁets’. Voldoet een ﬁets aan alle
eisen dan krijgt de ﬁets de ‘OK-sticker’ van
Veilig Verkeer Nederland.
Dikke Banden Race
De legendarische Dikke Banden Racen is
een ofﬁciële ﬁetswedstrijd voor jongens
en meisjes. De deelname is met gelijke
ﬁetsen. Het parkoers wordt afgezet en het
dragen van een wielerhelm is verplicht.
Fiets Marathon
Activiteit die verbonden kan worden aan
een goed doel of thema.
Bijvoorbeeld 24 uur ﬁetsen.
Funﬁetsen
Kunstﬁetsen, Eenwielers, Ligﬁetsen, Hobbelﬁets, Zwenkﬁets.

Grand Départ truck
Speciale Grand Départ truck met oplegger. Het uitklapbare podium is veelzijdig
in te zetten. Inclusief: BMX parcours, en
Virtueel ﬁetsen.
Muziek
- Installatie & DJ.
Pimp your bike & Fietstaptoe
Je ziet ze steeds vaker op ﬁetspaden,
versierde ﬁetsen met bloemen, lichtjes en
vlaggetjes. Alles wordt gebruikt om een
roestig stalen ros op te ﬂeuren. De fraaiste, mooiste en meeste opgepimte ﬁets
trekt hier voorbij.
Fietsdemo
Diverse demonstraties en zelf uitproberen
van de ﬁetsen. Behendigheid en beheersing met de ﬁets! Achteruitrijdend, op
achterwiel ﬁetsen en met meer personen
tegelijk. Kunstﬁetsen, ATB, BMX, Eenwielers, Funﬁetsen, Handbikes, Ligﬁetsen,
Mountainbikes, Raceﬁetsen, Tandems.
Virtueel Fietsen
Wie gaat via een virtueel 3D omgeving het
snelst op een raceﬁets over bijvoorbeeld
de Erasmusbrug of een deel van het parcours van de proloog of een bergrit of een
ander virtueel parcours.

Gele trui
pakket

Tourtocht Extra - Keuzemenu
1. Bedrijfstoertocht & Peptalk / Spreker
2. Clinics & Peptalk / Spreker
3. Lady’s tour & Peptalk / Spreker

Gele trui pakket
Tourtocht Extra - 1 dag

Facts & Figures
4 uur per dag
200 deelnemers/bezoekers per uur.
Bedrijfstoertocht & Peptalk / Spreker
Topsport geeft alleen maar optimale resultaten als structuur, planning en communicatie optimaal werken. In het bedrijfsleven
is dit zeker niet anders! Groepsdynamiek
staat centraal dus het programma wordt
afgestemd op de fysieke beperking(en)
van het team. Samenwerking, communicatie, leiderschap, omgaan met nieuwe
kansen, er uit halen wat er in zit en de
kracht van het collectief. Lekker uitwaaieren tijdens het sportieve deel.
Clinics & Peptalk
(Ex)topsporter als gastspreker, mengelmoes van gezelligheid en aandacht voor
de sporter. Het leggen van linken van de
sport naar het bedrijfsleven en het nut van
samenwerken. Met amusante anekdotes
en natuurlijk ook actie! Aandacht voor
positie (houding), techniek, training en
voeding. (Ex)topsporters zorgen ervoor dat
deelnemers het ﬁetsen nog beter beheersen, waardoor zij met nog meer plezier
hun hobby kunnen beoefenen.

Paarse trui
pakket

Tourtocht Extra - Keuzemenu
1. Fietsclinics
2. Fietsarrangementen
3. Fietslessen voor vrouwen
4. Fietsmarathon
5. Gast Fiets
6. Pimp your bike & Fietstaptoe

Paarse trui pakket
Overigen / Diversen - Keuzemenu - 1 dag

Facts & Figures
1 tot 4 uur per dag
25 tot 400 deelnemers/bezoekers per uur.

nemers om ze enthousiast te maken voor
het beschikbaar stellen van ruimte om de
leenﬁetsen te plaatsen.

Fietsclinics
Aandacht voor positie (houding), techniek
en training. Methode om deelnemers het
ﬁetsen nog beter te laten beheersen.

Pimp your bike & Fietstaptoe
Je ziet ze steeds vaker op ﬁetspaden,
versierde ﬁetsen met bloemen, lichtjes en
vlaggetjes. Alles wordt gebruikt om een
roestig stalen ros op te ﬂeuren. De fraaiste, mooiste en meeste opgepimte ﬁets
trekt hier voorbij.

Fietsarrangementen
Combinatie van vrije tijd besteding, recreatie en toerisme.
Fietslessen voor vrouwen
Leren ﬁetsen in 10 lessen! Opstappen,
afstappen, vaart maken, remmen, inhalen
en bochten maken. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan verkeersborden en
verkeersregels.
Fiets Marathon
Activiteit die verbonden kan worden aan
een goed doel of thema.
Bijvoorbeeld 24 uur ﬁetsen.
Gast Fiets
Gast Fiets is een leenﬁetsconcept gericht
op recreatief ﬁetsen. De ﬁets kan op
diverse plaatsen afgehaald worden zoals
cafés, restaurants en andere recreatieve
voorzieningen zoals sportfaciliteiten en
recreatie-informatiepunten. Op deze manier wordt het bijvoorbeeld voor bezoekers van buiten Zeeland makkelijker een
aantrekkelijk om een ﬁetstocht te maken.
Daarnaast biedt Gast Fiets mogelijkheden
om gebruikers kennis te laten maken
met innovaties zoals de elektrische ﬁets.
Samen met gemeenten bekijken we welke
locaties interessant zijn voor het plaatsen
van leenﬁetsen en benaderen we onder-

Roze trui
pakket

Tourtocht - Keuzemenu
1. Fietsclinics
1. Bedrijfstoertocht
2. Dikke banden races
3. Elektrische fietstour
4. Lady’s tour
5. Puzzel tourtocht
6. Tourtochten
7. Wielerwedstrijd (in overleg met KNWU)

Roze trui pakket
Tourtochten - Keuzemenu - 1 dag

Facts & Figures
1 tot 4 uur per dag
25 tot 400 deelnemers/bezoekers per uur.
Fietsclinics
Aandacht voor positie (houding), techniek
en training. Methode om deelnemers het
ﬁetsen nog beter te laten beheersen.
Bedrijfstoertocht & Peptalk/
Gastspreker*
Topsport geeft alleen maar optimale resultaten als structuur, planning en communicatie optimaal werken. In het bedrijfsleven
is dit zeker niet anders! Groepsdynamiek
staat centraal dus het programma wordt
afgestemd op de fysieke beperking(en)
van het team. Samenwerking, communicatie, leiderschap, omgaan met nieuwe
kansen, er uit halen wat er in zit en de
kracht van het collectief. Lekker uitwaaieren tijdens het sportieve deel.
Dikke Banden Race
De legendarische Dikke Banden Racen is
een ofﬁciële ﬁetswedstrijd voor jongens
en meisjes. De deelname is met gelijke
ﬁetsen. Het parkoers wordt afgezet en het
dragen van een wielerhelm is verplicht.
Puzzel tourtocht
Bij de puzzeltocht krijgen de deelnemers
(individueel of per groep) voor aanvang
één of meer opdrachten. De tocht kan ook
een thematocht zijn toegespitst op een
door de opdrachtgever bepaald thema.
Hierdoor krijgt de puzzeltocht een cultureel of educatief karakter. De puzzeltocht
leent zich prima als (hoofd)onderdeel van
bijvoorbeeld een studiedag of een andere
gelegenheid.

Pimp your bike & Fietstaptoe
Je ziet ze steeds vaker op ﬁetspaden,
versierde ﬁetsen met bloemen, lichtjes en
vlaggetjes. Alles wordt gebruikt om een
roestig stalen ros op te ﬂeuren. De fraaiste, mooiste en meeste opgepimte ﬁets
trekt hier voorbij.
Tourtochten
Diverse tourtochten op maat zoals; Elektrische ﬁetstour, Lady’s tour enz.

Oranje trui
pakket

Voor bedrijven en de zakelijke markt (vanaf 8 personen)
Bedrijfsarrangementen*
 Bedrijfsevenement
 Bedrijfstoertocht
 Clinics
 Jubileumfeest
 Personeelsdag
 Relatie-event
 Teambuilding
*Indien gewenst met (ex)topsporter uit
het wielerpeloton als gastspreker of clinic begeleider.

Oranje trui pakket
Bedrijfsactiviteiten - 1 dag
Wilt u iets doen voor uw klanten, relaties of uw personeel. Van zakelijk, sportief tot
maatwerk! Met een bedrijfsarrangement bieden wij u een scala aan activiteiten waar uw
zakelijke gasten, uw personeel én u, nog lang over na zullen praten. Bezoekt u daarnaast
de Finish van de Giro d’Italia in Middelburg of de start van de Tour de France in Rotterdam,
dan worden u en uw gasten getuige van een heus en uniek wielerspektakel.

Bedrijfsevenement
Met onder andere: E-Fietsen, Entertainment, Erasmus Bergetappe, Het nieuwe
ﬁetsen, Rollerbank Races, Tour of Giro
Marathon en Virtueel Fietsen.
Bedrijfstoertocht
Idem Clinics met uitbreiding. Tourtocht bij
u in de omgeving of op locatie met een
schitterend oer Nederlands decor. Na de
eerste etappe is er een korte pauze met
een keuze mogelijk uit een onbeperkt
drankenassortiment. De invulling van het
culinaire gedeelte kan bestaan uit een
bittergarnituur of een kopje soep. Na de
tweede en laatste etappe kan er onder het
genot van een hapje en een drankje na gepraat worden over de diverse demarrages
en wie de rode lantaren droeg.
Clinics
(Ex)topsporter uit het wielerpeloton als
gastspreker. Mengelmoes van gezelligheid
en aandacht voor de sporter. Met amusante anekdotes en natuurlijk ook actie!
Aandacht voor positie (houding), techniek,
training en voeding. (Ex)topsporters zorgen
ervoor dat deelnemers het ﬁetsen nog beter beheersen, waardoor zij met nog meer
plezier de ﬁets zullen nemen.
Jubileumfeest
Met onder andere: E-Fietsen, Entertainment, Erasmus Bergetappe, Gast ﬁets,
Rollerbank Races, Virtueel Fietsen en als

klapper een bezoek aan de ﬁnish van de
Giro of start van de Tour.
Personeelsdag
Met onder andere: E-Fietsen, Entertainment, Erasmus Bergetappe, Het nieuwe
ﬁetsen, Rollerbank Races, Tour of Giro
Marathon en Virtueel Fietsen.
Relatie-event
Met onder andere: E-Fietsen, Entertainment, Erasmus Bergetappe, Rollerbank
Races, Tour of Giro Marathon en Virtueel
Fietsen. Natuurlijk maken wij graag én
samen met u het programma op maat
compleet.
Teambuilding
Teamwork is, binnen een organisatie waar
meerdere mensen werken, natuurlijk
cruciaal en betekent het samenvoegen van
talenten in een team die elkaar aanvullen
en versterken zodat er ‘synergie’ ontstaat.
De ﬁetsactiviteiten worden ingezet als
middel om de effectiviteit en de onderlinge
binding van een (nieuw) team merkbaar te
versterken.

Aangepast Wheeler
pakket

Tourtocht Extra - Keuzemenu
 Hindernisbaan Rolstoelen
 Schoolvoorlichting
 Sportclinics

Aangepast Wheeler pakket

Hindernisbaan:
Denk hierbij aan een parcours met o.a. open afritten, nauwe passages (hek), bochtige passages en een wip. Op die manier
kunnen deelnemers zelf voelen hoe lastig
het soms kan zijn om in een rolstoel te
moeten zitten. De deelnemers zullen daardoor in de toekomst beter in staat zijn om
zich in te leven in, en rekening te houden
met, iemand die in een rolstoel rijdt.
Schoolvoorlichting:
 Middels voorlichting willen wij u en de
kinderen van uw school meer informatie geven over aangepast sporten. Dit
vindt plaats in 1 uur theorie in het leslokaal en 2 uur praktijk in de gymzaal.
 Welke handicaps onderscheiden we?
 Wat zijn de sportmogelijkheden voor
mensen met een handicap?
 Hoe beoefent men dan een dergelijke
sport?
 Zelf beoefenen van een tweetal aangepaste sporten.

Sportclinics:
 Rolstoelhockey
 Rolstoelbasketbal
 Handbiken

Sponsormogelijkheden

SUBSIDIERING

Door een bijdrage van fondsen, gemeentes en maatschappelijke instellingen en bedrijven hopen we de kosten
voor de deelnemers tot 0 terug te kunnen brengen.

klanten een onvergetelijke dag door
ze van dichtbij het wielercircus mee te
laten maken. Creëer of vergroot uw
naamsbekendheid door mee te liften op
de media-aandacht. Voor ieder bedrijf
biedt “B On Tour for New Energy” een
passend concept op maat!

SPONSORING

“B On Tour for New Energy” geeft u
vele mogelijkheden op het gebied van
Naamsbekendheid, Exposure, Relatiemarketing en Productverkoop. Van
exposure tijdens één van de activiteiten
tot naamsverbinding aan een activiteit
of onderdeel van het evenement. Sponsorpakketten bestaan uit bijvoorbeeld:
logo- en naamsvermelding op diverse
materialen, standruimte, exposure op
het evenement via boarding of promotionele uiting of items in het programmaboek, nieuwsbrief of website
www.b-on-tour.nl. “B On Tour for New
Energy” leent zich ook uitstekend voor
langlopende promotionele activiteiten.
MARKETING

“B On Tour for New Energy” is het marketinginstrument om uw doelstellingen
te realiseren.
Focust u op retentie, loyaliteit, sales,
branding en/of acquisitie dan biedt “B
On Tour for New Energy” u uitstekende
mogelijkheden om uw bedrijf te presenteren aan het ﬁets- en wielerpubliek. De
mogelijkheden om op een originele en
creatieve manier de aandacht te vestigen op producten of diensten zijn zeer
uitgebreid.
Bezorg uw relaties, werknemers of

ACTIEMARKETING

“B On Tour for New Energy” biedt
deelnemers en publiek een “once in a
lifetime” ervaring. De mogelijkheden
voor actiemarketing zijn ongekend. Van
klantenacties met vrijkaarten tot actieen free publicity-initiatieven op het
evenement zelf.
LOCATIEMARKETING

Voor uw activiteiten zoals sales, productintroductie, klantbehoud of bijvoorbeeld werving van personeel is het
mogelijk om tijdens de activiteiten van
“B On Tour for New Energy” een informatie- of verkoopstand in te richten.
U kunt gebruik maken van standaard
standbouwpakketten of een stand op
maat. Uiteraard kunt u ook uw eigen
stand gebruiken.
RELATIEMARKETING

Tijdens de “B On Tour for New Energy”
en de Grand Départ kunt u op verschillende dagen uw zakelijke relaties
ontvangen in een exclusieve entourage
voor een one-off business experience.
Van eenvoudige, keurige hospitality in
de centrale VIP-Lounge tot een royale
ontvangst in een eigen box. Kijk voor
meer informatie op www.b-on-tour.nl.

Sponsormogelijkheden

Facts & Figures
 400 eigen Customized ﬁetsen;
 Deelnemersproﬁel: 8-70 jaar en ouder ,mannen en vrouwen;
 6 maanden activiteiten aanbod korte termijn;
 van begin maart 2010 tot eind augustus 2010
 minimaal 7.000 actieve deelnemers per maand;
 ruim 40.000 actieve deelnemers tot augustus 2010;
 ruim 12.000 passieve deelnemers tot augustus 2010;
 Gemiddelde duur van een activiteit is 3 uur;
 Activiteiten worden in meer dan 40 plaatsen aangeboden;
 De activiteiten vinden plaats in 15 gemeenten;
 5 jaar doorlooptijd duurzame activiteiten, van 2010 tot 2014.

Contact
Stichting B on Tour
Interesse? Laat het ons weten en wij maken graag een afspraak om u de pakketten
en mogelijkheden op maat toe te lichten en een creatief voorstel aan te bieden.
Aanmelden? Neem contact met ons op en wij plannen u graag in voor de door u
gewenste datum (mits beschikbaar).

CONTACT

Stichting “B On Tour for New Energy”
Postbus 21076
3001 AB Rotterdam
Tel. 010 – 522 23 59
Tel. 06 – 2298 17 78
Tel. 06 – 5314 24 32
www.b-on-tour.nl
info@b-on-tour.nl

