Beleving
Met in 2010 de Girostart Amsterdam en
de Tourstart Rotterdam in het vooruitzicht
organiseren wij diverse wervelende en
unieke fietsactiviteiten om deelnemers en
bezoekers het Giro- en Tourgevoel te laten
beleven.

B On Tour for New Energy
Een wielercircus in de Zuid Hollandse,
Zeeuwse en Brabantse gemeenten langs
het Parcours van de Giro dItalia 2010 en
de Tour de France 2010 in Nederland.
Facts & figures
400 fietsen, minimaal 7.000 actieve
deelnemers per maand, 6 maanden
activiteiten aanbod, ruim 40.000 actieve
en 12.000 passieve deelnemers tijdens
het evenement.

Bedoeling
New Energy! Onder dit motto verbinden
wij duurzaamheid, beweging, gezondheid,
jeugd en ouderen met fietsen en de
wielersport.
Vanaf maart tot augustus 2010 bieden wij
fietsactiviteiten rondom 40 plaatsen in
de nabijheid van de etapperoute tussen
Amsterdam en Middelburg (10 mei 2010)
en etapperoute tussen Rotterdam en
Brussel (4 juli 2010). Deze activiteiten
bieden wij aan scholen, bedrijven en
gemeenten.
Enkele activiteiten
• BMX-parcours
• Cursus
Fietsenreparatie
• Dikke banden races
• Fietsclinics
• Fietsdemo’s
• Fietslessen voor
vrouwen

• Fietsmarathon
• Fietspakketten
voor scholen
• Funfietsen
• Pimp your bike
• Rollerbank Races
• Tourtochten

Een ongekend wielerspektakel dat
zijn weerga niet kent: sport, cultuur
en entertainment.

Stage, afstudeeropdracht of
werkervaring
Deze stage is voor jou als student een goede
gelegenheid om te kijken of je de theorie
van school kan toepassen in de praktijk.
Bepaalde routines, vuistregels, taalgebruik,
vergader- en verkooptechnieken, die binnen
organisaties vanzelfsprekend zijn, maak je
tijdens een stage bij ons voor het eerst mee.
In een relatief korte tijd leer je ontzettend
veel. Je doet relevante werkervaring op en
kunt bovendien het vakgebied een keer
van een andere kant bekijken. Ook voor je
afstudeeropdracht kun je bij ons terecht.
Hierbij kun je denken aan het opstellen van
een adviesplan of het organiseren van een
activiteit. Daarnaast kunnen wij voor jou
een onderzoeksopdracht formuleren die je
kunt uitvoeren. Het onderzoek kan bestaan
uit een gedegen analyse van de processen
van het project.

Stageperiode
Vanaf januari 2010 tot augustus 2010.
Schooljaar 2010-2011

Opleiding en richting
(V)MBO en HBO sport, recreatie, vrije tijd,
management en communicatie.

Interesse?
Schrijf een sollicitatiebrief met daarbij je CV.
Wanneer je meer wilt weten over een
stage of afstudeeropdracht, dan is het ook
mogelijk om ons telefonisch te benaderen.

Stichting B on Tour
Postbus 21076
3001 AB Rotterdam
T 010 - 522 23 59
T 06 - 2298 17 78
T 06 - 5314 24 32
www.b-on-tour.nl
info@b-on-tour.nl

