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SPONSOR  INFORMATIE 
 
 

Steun de mooiste cross van Nederland! 

 
De Sylvestercross in Soest is een unicum in de 
Nederlandse atletiekwereld. Met zijn 
bijzondere datum – oudejaarsdag – en 
prachtige parcours weet “de mooiste cross 

van Nederland” al jarenlang vele lopers 

op de been te krijgen. Opmerkelijk is dat dit 
loopevenement populair is onder toplopers en 
recreanten, nationaal en internationaal. Op 31 
december 2009 hebben meer dan 2600 lopers 
meegedaan, aangemoedigd door vele 
duizenden enthousiaste toeschouwers in het 
prachtige natuurgebied de Lange Duinen.  
 
30 jaar Sylvestercross in 2010 

De editie van 2009 was financieel helaas minder succesvol. Doordat vele sponsoren de 
hand op de knip hielden, kon de organisatie slechts een beperkt aantal toplopers 
bekostigen. En juist die zorgen voor de nodige extra media aandacht. 
Voor de editie van 2010 is het daarom belangrijk om alle krachten te bundelen en samen 
weer voor een sterk internationaal deelnemersveld te gaan. Vooral ook omdat deze editie 
heel bijzonder wordt: de Sylvestercross bestaat namelijk 30 jaar! Een vreugdevolle 
gebeurtenis die volgens de organisatie een extra interessant programma verdient. 
 

Succesnummers 

In 2009 beleefde zowel de Jeugdloop voor 
niet-Atletiekunielopertjes als de Businessloop 
zijn tweede succesvolle jaar. De 
bedrijfsdeelnemers waren opnieuw 
enthousiast over de opzet en voorzieningen 
van de cross. Het succesnummer 
Businessloop en de Jeugdloop krijgen in 2010 
zeker een grootser vervolg.  
 
Veel publiciteit 

De Sylvestercross trekt altijd veel publiciteit. 
Verschillende cameraploegen zijn aanwezig. 

Natuurlijk die van de NOS, met als resultaat een samenvatting van de Prominentenloop in 
het 18:00 uur journaal en een uitgebreide reportage op nieuwjaarsdag. Maar ook die van 
diverse regionale omroepen, zoals RTV Utrecht en Omroep Amersfoort. Daarnaast zijn er 
veel fotografen en schrijvende pers aanwezig die veel publiciteit over het loopevenement 
genereren in kranten, tijdschriften en op internet. Zeer aantrekkelijk voor sponsoren met 
goed zichtbare uitingen. Bekijk op onze website www.sylvestercross.nl aansprekende 
(video)verslagen van de afgelopen edities.  



 

De ervaring leert dat de Sylvestercross als belangrijk Soester 
en regionaal evenement graag door het plaatselijke 
bedrijfsleven wordt gesteund. Met de jaarlijkse groei van het 
evenement en daarmee de toenemende kosten kijkt de 
organisatie ook buiten Soest naar grotere sponsoren.  
De groei biedt ook meer diversiteit in uitingen en het bereik 
van publiciteit neemt toe.  
De publiciteit die voor sponsoren wordt gegenereerd, is 
omvangrijk. Onder meer naamsvermelding op/in: 
• inschrijfformulieren Sylvestercross 
• promotieflyer Sylvestercross 
• programmaboek Sylvestercross 
• diverse atletiekuitgaven 
• Soester Courant 
• Gooi en Eemlander 
• het clubblad The Stretcher  van AV Pijnenburg 
• de website van de Sylvestercross 
 
Belangrijkste blikvangers op de dag zelf zijn natuurlijk de 
spandoeken en vlaggen van sponsoren op het parcours en in het start- / finishgebied.  
Een mooie mogelijkheid is het adopteren van een wedstrijdonderdeel; het onderdeel krijgt 
dan de naam van de sponsor in alle mogelijke uitingen. 
Sponsoring is al mogelijk vanaf € 250.  
 
Enkele citaten over de Sylvestercross die de waardering goed uitdrukken: 

De Volkskrant:   “de meest authentieke veldloop van Nederland” 

Luc Krotwaar:   “het is het Egmond van de cross” 

Kamiel Maase:   “een mooie klassieker in Nederland” 
 

In 30 jaar is de Sylvestercross niet alleen uitgegroeid tot een van de grootste crossen, 
maar behoort ook tot de beste en meest gewaardeerde wedstrijden van Nederland. 
 
De Sylvestercross is opgenomen in “de 30 mooiste”. Een boekje over de meest 
uitdagende, mooie en bijzondere hardloopevenementen van Nederland. 
 
Neem eens een kijkje op onze website: www.sylvestercross.nl 
 
 
Contactpersonen: 
Cluster Sponsoring: Rob Dekker 035-6029490 
 Jan Blankestijn 06-20125022 
 Christiaan Wattel 06-44366735 
 Rob Land 06-54224181 
 of stuur een email naar sponsoring@sylvestercross.eu 
 
Overige informatie: 
Stichting Sylvestercross Soest 
Postbus 555 
3760 AN Soest 

Fotografie: Aktiefoto.nl & Jaap vd Broek 
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Algemene publiciteit: - website (www.sylvestercross.nl) 
- Stretcher (clubblad AV Pijnenburg) 
- landelijke en regionale dagbladen 
- sportbladen 
- regionale en lokale radio 
- regionale televisie 
- mogelijk NOS-Studio Sport 

 

 
Optie 1: € 250  Sub-sponsor 

• VIP uitnodiging voor 31 december 
• vermelding in Programmaboek (oplage ± 180) 
• vermelding in Impressieboek (oplage ± 300) 
• 1 spandoek* van maximaal 3 x 0,8 meter (exclusief start- finishgebied) 
 
 
Optie 2: € 750  Sponsor 

Als optie 1, plus 
• vermelding van logo op Flyer (oplage ± 15.000) 
• logo en naam in 2 edities van de Soester Courant  
• 1 extra spandoek* van maximaal 3 x 0,8 meter (totaal 2 doeken) 
 
 
Optie 3: € 1.250 Grote sponsor 

Als optie 2, plus 
• mogelijkheid om bedrijfsnaam te verbinden aan een jeugdloop met uitdrukkelijke 

vermelding daarvan in Flyer en Programmaboek (accoord vóór 1 juni!). 
• prijsuitreiking van het betreffende onderdeel 
• 2 extra spandoeken* van maximaal 5 x 0,8 meter (totaal 4 doeken) 
 
 
 
 
 
� Alle spandoeken worden door de sponsor zelf, kort voor het evenement, aangeleverd. 

In het nieuwe jaar worden alle aangeleverde materialen (indien nodig gereinigd) terug 
gebracht. 

� Startbewijzen: vanaf optie 3 worden maximaal 5 startbewijzen voor de prestatieloop 
afgegeven. 

 
 
 
 
 
Voor overige opties en Hoofdsponsorcontracten kunt u contact met ons opnemen. 
  


