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Het ontstaan van Blue4Charity
Wij zijn allemaal politiemensen die werkzaam zijn in de eenheid Oost-Brabant.
In december 2003 is nav een ziekbed van een collega het idee ontstaan om ons in te
zetten voor het goede doel. We doen dit door middel van het rijden van een
meerdaagse benefiet fietstocht. Zo hebben we in 2005 gereden voor het KWF
Kankerfonds, in 2007 voor Villa Pardoes, in 2012 voor Kika, in 2016 voor Make a
Wish Nederland en 2018 voor Dream4Kids uit Rosmalen.
Wij sprokkelen geld bij elkaar door diverse activiteiten te houden, een loterij, een
veiling, spinningavonden, organisatie van open dagen, toertochten etc. Met de hulp
van (supply)sponsoren halen we direct en indirect geld op voor het goede doel. De
laatste keren hebben we steeds een aanzienlijk bedrag voor het goede doel kunnen
ophalen. De laatste keer maar liefst € 33.500.

Tocht 2020:
In 2020 willen we ons verbinden aan het volgende goede doel. Voor onze zesde
tocht wordt dit de Stichting Wens Ambulance Brabant. We gaan vanuit ‘sHertogenbosch 5 dagen fietsen oa. door België fietsen.

Goede Doel:
WensAmbulance Brabant laat niets te wensen over
Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar familie toe. Of die club bezoeken waar u
altijd zo graag kwam. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn. Maar
voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd
van-zelfsprekend. Omdat ze aan bed gekluisterd zijn bijvoorbeeld - en zittend
vervoer niet meer mogelijk is.
Gelukkig is er de WensAmbulance Brabant. Waar reguliere ambulancediensten
patiënten alleen mogen vervoeren van en naar een zorginstelling, denkt de
WensAmbulance met u mee. Bemand door professionele vrijwilligers en uitgerust
met comfortabele brancards, brengt hij terminaal zieken nog één keer naar hun
favoriete plek.

Hoe werkt het?
De WensAmbulance Brabant vervoert mensen die niet lang meer te leven hebben.
En helpt zo hun laatste wens te vervullen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met
de bestaande ambulance-diensten, hospices en ziekenhuizen. Om voor iedereen
bereikbaar te zijn, houden we de kosten zo laag mogelijk. Gulle giften van donateurs
maken dit mogelijk. Wie wensvervoer aanvraagt, betaalt slechts een kleine eigen
bijdrage [een lage prijs per gereden kilometer en eventuele verblijfkosten).

Wacht niet met wensen:
Kent u een ernstig zieke met een wens? Hebt u zelf nog een laatste wens? Blijf er
niet mee zitten. Nog te veel mensen overlijden zonder dat ze alles goed konden
afsluiten. De WensAmbulance Brabant regelt graag het vervoer voor u. We werken
met professionele vrijwilligers en er is geen wachtlijst. Dus wacht niet langer met het
realiseren van die wens. De WensAmbulance Brabant staat ervoor klaar.

Hoe kunt u helpen?
Wilt u de wens van een terminale patiënt helpen vervullen? Steun dan de
WensAmbulance Brabant. Giften kunt u overmaken op bankrekening 10.60.57.944
ten name van Stichting WensAmbulance Brabant. Elk bedrag is welkom. Met uw hulp
kunnen wij dit dankbare werk voortzetten. Helaas kunnen wij mensen niet beter
maken, wel kunnen we ze een waardevolle ervaring bezorgen. Geluk zit vaak in
kleine dingen.

Sponsoring:
U kan ons op diverse manieren sponsoren, zowel financieel of met goederen.

Donateur:
Elke donateur wordt met zijn bedrijfslogo op de website www.blue4charity.nl vermeld.
Uw logo wordt hierbij doorgelinkt naar de website van uw eigen bedrijf.
Bij een bedrag van boven de € 50,-- wordt uw logo ook in een slide-show op alle
pagina’s getoond.

Supplysponsoring:
Om de tocht mogelijk te maken kan uw bedrijf ons ook met goederen ondersteunen.
Zoals vervoermiddelen, levensmiddelen, fietsonderdelen etc.
Elke supplysponsor wordt met zijn bedrijfslogo met link op de website vermeld. Is de
waarde van de goederen meer dan € 50,-- , wordt uw logo ook in een slide-show op
de homepagina getoond. Onder supplysponsoring verstaan wij ook het ter
beschikking stellen van Loterij- en veilingitems.

Sponsoring van een evenement:
Inmiddels kunnen we terug kijken op een historie van prachtige sportieve
evenementen. De evenementen duren meestal een dag. U kunt uw bedrijfsnaam
verbinden aan een dergelijk eendaags evenement.
De kosten bedragen € 1000,-U krijgt dan:
- Koppeling van uw bedrijfsnaam aan het evenement
- Uw naam bij alle communicatie uitingen (Uitnodigingen – persbericht)
- Uw naam met link op de website www.blue4charity.nl
- De mogelijkheid tot het plaatsen van uw bedrijfsvlaggen
- Het afspelen van uw radiocommercial (indien bij u aanwezig) over onze
geluidsapparatuur tijdens het evenement
- Uw bedrijfsnaam zal meerdere keren door onze speaker worden genoemd
- Periodieke nieuwsbrief
- Aanwezig met 2 personen als VIP op de aankomstdag.

Sponsorpakketten:
Pakket 1:
Voor een bedrag van € 750,-- Vermelding met uw naam met een link op de website www.blue4charity.nl
- Logo, vlaggen op de open dag
- Uw bedrijfsnaam zal meerdere keren door onze speaker worden genoemd op
de open dag.
- Periodieke nieuwsbrief
- Aanwezig met 2 personen als VIP op de aankomstdag.
Pakket 2:
Voor een bedrag van € 1000,-Als pakket 1 +
- Groepsfoto met uw bedrijfslogo;

Pakket 3:
Voor een bedrag van € 1250,-Pakket 1 + pakket 2 +
- Magneetsticker met de bedrijfsnaam op een auto tijdens de tocht
- Politie Trainings avond voor 4 personen.

Sponsoring Aankomst
Ook bestaat de mogelijkheid om de aankomst in ‘s-Hertogenbosch te sponsoren. Op
een podium zullen onder begeleiding van een DJ, optredens van artiesten zijn. Bij
het sponsoren van dit evenement krijgt u alle privileges van de hierboven genoemde
pakketten. Het sponsoren van de aankomst kost € 2500,--

Sponsoring van onkosten:
Wij bieden u ook de mogelijkheid om een bepaald gedeelte van de kosten voor u
rekening te nemen. Zoals bijvoorbeeld overnachting in een hostel/hotel, u betaald
dan voor ons deze rekening, zodat het gereserveerde bedrag ten goede komt aan
het goede doel. Afhankelijk van de waarde, wordt een van de pakketten op u van
toepassing verklaard. Voor meer bijzonderheden en mogelijkheden neem dan
vrijblijvend met ons contact op.

Kledingsponsoring:
Reclame op de outfit van de renners (Shirt, broek, arm- of beenwarmers) behoort tot
de mogelijkheden. In overleg zijn onderstaande plekken te bedrukken met uw
bedrijfslogo. Verschillende plekken zijn al bezet, neem voor de laatste stand van
zaken vrijblijvend contact op.

Hoofdsponsor:
U kunt hoofdsponsor van onze 2018 tocht worden. Voor een ruime investering in bv
de onkosten-kleding e.d. wordt uw bedrijf benoemd als Hoofdsponsor.
Als hoofdsponsor krijgt u de beschikking over de prominente plekken op de kleding
en krijgt uw bedrijfslogo een prominente plaats op iedere pagina van de website
www.blue4charity.nl. En natuurlijk krijgt u ook verder alle privileges van alle
sponsorpakketten.

Contact:
Heeft u interesse om ons ondersteunen, neem dan contact op met:
Ton Voets,
Mail: Ton.Voets@politie.nl
mobnr. 0629037009

Financiële paragraaf.
Globale kosten:
Overnachting + diner/ontbijt
Maandag-Dinsdag
Dinsdag-Woensdag
Woensdag-Donderdag
Donderdag-Vrijdag

€ 3.000,-€ 3.000,-€ 3.000,-€ 3.000,--

Aankomst
Gehele aankomst te ‘s-Hertogenbosch

€ 2.500,--

Evenement
Bedrijfsnaam koppelen aan een Evenement

€ 1.000,--

Toertochten
Lunchkosten
Pauzeplaats
Fietskleding
Kledingpakket
Fietshelmen
Regenjacks
Sponsorpakketten
Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3

€ 500,-€ 250,-€ 15.000,-€ 2.000,-€ 2.000,-€ 750,-€ 1.000,-€ 1.500,--

Kledingvlakken.

