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Over de Jacco Versluis Classic 
 

De Stichting Jacco Versluis Classic heeft 

als doel; ter nagedachtenis aan de in 

2016 aan een acute hartstilstand 

overleden Woerdenaar Jacco Versluis, 

fondsen te werven ten behoeve van 

medisch onderzoek naar hartfalen. Door 

het organiseren van een jaarlijkse NTFU 

wielertocht door het Groene Hart, met 

start en finish in Woerden, haalt de 

stichting geld op dat wordt gedoneerd 

aan de Hartstichting. 

Opzet evenement 
 

Op zondag 29 mei 2022 worden er twee 

routes gereden door maximaal 500 

wielrenners. Deelnemers kunnen kiezen 

uit een route van 75 of 110 kilometer en 

deze individueel of in een team rijden. 

Vanuit Woerden gaan de twee routes 

langs de Lek en door de mooiste 

natuurgebieden van het Groene Hart. De 

wielrenners finishen in het mooie 

historische stadshart van Vestingstad 

Woerden! 

Exposure voor sponsoren 
 

Voor een goede organisatie van dit 

evenement hebben wij sponsoren nodig. 

Wij bieden verschillende manieren om 

uw organisatie te promoten aan de 

deelnemers en bezoekers van de 

wielertocht. Denk hierbij aan opname in 

uitingen over het evenement in de media 

(advertenties, website, social-media, 

vlaggen, banners etc), ruimte voor 

spandoeken en ruimte voor stands. 

 Over Jacco Versluis 
 

“Onze kopman heeft onverwacht het 

peloton verlaten”. Zo kopte de tekst van 

één van de rouwadvertenties naar 

aanleiding van het plotselinge overlijden 

van Woerdenaar en fervent fietser, Jacco 

Versluis. Hij overleed op 41 jarige leeftijd 

op 29 mei 2016 tijdens een wielertocht 

met vrienden op de Utrechtse Heuvelrug 

aan een acute hartstilstand. 

Finishplein 
 

Het terrein rond de finish op het 

Kerkplein in Woerden wordt omgetoverd 

tot een ontmoetingsplek, waar jong en 

oud zich kan vermaken.  

De finish en ontmoetingsplek wordt 

ingericht rondom het gezellige terras van 

‘Bij Petrus’. Rondom dit terras kunnen 

deelnemers en bezoekers wat eten en 

drinken en draait een DJ. Wij staan open 

voor ideeën van sponsoren zich hier te 

uiten. 

De Hartstichting 
 

De Stichting Jacco Versluis Classic heeft 

in de Hartstichting een mooi goed doel 

en partner gevonden. De Hartstichting 

werkt samen met wetenschappers, 

artsen, samenwerkingspartners en vele 

vrijwilligers aan oplossingen om hart- en 

vaatziekten eerder op te sporen en beter 

en sneller te behandelen. Voor het 

behalen van hun doelstellingen zijn ze 

volledig afhankelijk van giften en 

initiatieven zoals de Jacco Versluis 

Classic.  
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STATAFELS 

Voorstel indeling finish op Kerkplein met veel ruimte voor vlaggen en banners. 

 
 200 
  Deelnemers 

100+ 
  bezoekers 

2 afstanden 
75 km en 110 km 

F&B 

Activiteiten 

 

 

  

 

Er worden 200 deelnemers verwacht. We houden er rekening 

mee dat dit aantal zal oplopen tot mogelijk 500 deelnemers. De 

georganiseerde tochten zijn alleen bestemd voor racefietsen. 

Naast de deelnemers aan de toertocht verwachten we meer dan 

100 bezoekers aan het evenement op het finishplein. We richten 

ons op bezoekers van alle leeftijden. 

Er zijn 2 afstanden. Hierdoor staat het evenement open van 

recreatieve wielrenners tot echte kilometervreters. Alle routes zullen 

aangegeven zijn door middel van duidelijke bewegwijzering. 

Voor de deelnemers en bezoekers wordt een verscheidenheid aan 

Food & Beverage aangeboden. 

Op het finishplein zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDtIHc-8rZAhXKe8AKHUN4DbIQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/nl/sprint-race-fiets-sprinten-155240/&psig=AOvVaw2wygeFjIaF0rM8GFJHvd7k&ust=1519988273581108
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipldLL_crZAhUpDsAKHQaRAg0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.pvhc.net/2017/07/page/944/&psig=AOvVaw1nC1Ck0to7gWRitODiAK8B&ust=1519988732715509
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZgMTm_crZAhUYM8AKHYO4AkQQjRx6BAgAEAY&url=https://thenounproject.com/term/route/348254&psig=AOvVaw1M9lEBP7JuTpk-pODdr9pP&ust=1519988828014053
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim_YCP_srZAhWFCsAKHWcsC2wQjRx6BAgAEAY&url=http://icons.mysitemyway.com/glossy-black-icons-food-beverage/&psig=AOvVaw3Wbo2Jjp0KyInt2xY9d4C2&ust=1519988901108280
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLr4TL_srZAhXqCMAKHXg-AWoQjRx6BAgAEAY&url=http://www.iconarchive.com/show/outline-icons-by-iconsmind/Beer-icon.html&psig=AOvVaw0zvVufgc0mUWhYvJAqXGXT&ust=1519989033952210
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/38230&psig=AOvVaw1RtcWiSAmKM8MluM-x7-6P&ust=1519989231778192


4 
 

  
Gezien het succes van de 2019-editie zijn wij ervan overtuigd dat ook de 2022-editie 

kan rekenen op veel deelnemers en bezoekers. Door de activiteiten en het aanbod op 

het finishplein zijn wij er bovendien van overtuigd dat de deelnemers en bezoekers een 

langere tijd aanwezig zullen blijven op het finishplein. Hoe langer deelnemers en 

bezoekers op het finishplein aanwezig zullen zijn, hoe meer exposure u als sponsor 

heeft. Een  sponsorbijdrage vergroot  uw zichtbaarheid en naamsbekendheid in 

Woerden en omstreken.  

Met ons enthousiasme, de hulp van en de inzet van vrijwilligers en uw steun zullen 

wordt deze tweede editie van de Jacco Versluis Classic een professioneel, gezellig en 

sfeervol wielerevenement. 

Op de volgende pagina van deze brochure vindt u een overzicht van de 

sponsorpakketten die wij hebben samengesteld. Bent u geïnteresseerd en wilt u nog 

meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar Robert via robert@jacco-versluis-

classic.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op, beantwoorden al uw vragen.  

Wij hopen u als sponsor te mogen verwelkomen! 

Stichting Jacco Versluis Classic 
De Veste 21 
3443 DZ Woerden 
KvK: 70883270 
Bank: NL39 ABNA 0813417317 
 

www.jacco-versluis-classic.nl 

www.facebook.com/jaccoversluisclassic 

info@jacco-versluis-classic.nl 

voordehartstichting.nl/jacco-versluis-classic 

www.strava.com/clubs/jacco-versluis-classic-2018-338512 
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http://www.strava.com/clubs/jacco-versluis-classic-2018-338512
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjt_CCk8vZAhUDL8AKHdFODRoQjRx6BAgAEAY&url=http://www.iconarchive.com/show/circle-icons-by-martz90/fb-icon.html&psig=AOvVaw3UCHGCyEkxN3pVvFokCpWr&ust=1519994530857808
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnuZaEksvZAhXkJsAKHceaAhUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.pvhc.net/Recycle-Icon-for-Email20tgmlojth/&psig=AOvVaw1KziXr3B4UupPdK8E7eNL9&ust=1519994260979120
https://evenementen.voordehartstichting.nl/evenement/jacco-versluis-classic
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH2_XsksvZAhUCDcAKHUpJC4wQjRx6BAgAEAY&url=https://www.sirguylitespeed.com/author/admin/&psig=AOvVaw0B_U8Eg_RhWXS4hg2FWQCq&ust=1519994484099868
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  Onze sponsorpakketten 

               

 
 

 
Wij staan ook open voor sponsoring in natura. Kunt u eten en drinken of aankleding etc bij 

start en finish of onderweg verzorgen. Neem dan contact met ons op. 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u graag nadere informatie ontvangen, dan verzoeken wij u 

om een mail te sturen naar robert@jacco-versluis-classic.nl. Wij zullen dan contact met u 

opnemen om uw vragen te beantwoorden en u hopelijk als sponsor te mogen verwelkomen. 
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Sponsor inschrijfformulier 

 

 

  

 

Bedrijfsnaam : .................................................................................................. 

Naam : ............................................................................................................ 

Adres : ............................................................................................................. 

Postcode : ........................................................................................................ 

Plaats : .....………………………………………………………………………………………………...... 

Telefoon : .…………………………………………………………………………………………………... 

E-mailadres : ..………………………………………………………………………………………………. 

 

Sponsorpakket: 

o Vriend - €50,- ex BTW 

 

o Brons - €250,- ex BTW 

 

o Silver - €500,- ex BTW 

 

o Goud - €1000,- ex BTW 

 

o Platinum - €1500 ex BTW 

 

U kunt dit formulier naar onderstaand adres sturen of mailen naar robert@jacco-versluis-classic.nl 

Stichting Jacco Versluis Classic 

De Veste 21 
3443 DZ Woerden 
 

Voor nadere informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met de secretaris, Robert Methorst: 

06-83447523 of robert@jacco-versluis-classic.nl 

Datum:       Handtekening: 

 

 

…………………………………                                                     ………………………………….. 

mailto:robert@jacco-versluis-classic.nl
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Stichting Jacco Versluis Classic 
De Veste 21 

3443 DZ Woerden 
KvK: 70883270 

Bank: NL39 ABNA 0813417317 
 


