
Bedrag

€ 8.125,-
€ 150,-

€ 750,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-
€ 63,-

€ 450,-

€ 1.250,-

€ 1.000,-

€ 212,-

€ 17.000,-

€  0,00

€ 17.000,-

€ 17.000,-

Toelichting

• Het arrangement kost € 32,50 per deelnemend duo (250).
• Down Under zorgt, samen met de Utrechtse vereniging voor
   EHBO, voor de EHBO post à € 150,-

Het arrangement is inclusief opbouw van een parcours 3 km (kids run),
gebruik van douches en kleedruimten, parkeergelegenheid voor deelne-
mers, garderobe en een plek voor hun bagage. Ook mogen we deze dag
gebruik maken van de portofoons en terreinwagen van Down Under. Het
arrangement is exclusief verdere verzorging van medailles, catering &
overige terreinfaciliteiten, foto, � lm en PR.

Alle cliënten die aan de Special Obstacle Run deelnemen, krijgen een
herinneringsmedaille.

Het is de bedoeling dat alle deelnemers en vrijwilligers een T-shirt
krijgen voor zowel tijdens het parcour alsmede ter herinnering.

• Voor iedereen is er ko�  e, thee, fris en handfruit à € 5,50 p.p
•  Voor de stafmedewerkers worden daarbij broodjes besteld voor
    de lunch à €4,20 p.p

Er worden 3 terreintenten van elk 32 m2 ingehuurd

Naast de herinneringsmedaille is er natuurlijk niets mooiers dan echt
te kunnen laten zien aan thuisblijvers wat je hebt meegemaakt. Zeker
omdat voor deze mensen communiceren vaak best ingewikkeld is. We
willen dan ook heel graag voorzien in prachtige foto’s en een � lm. Ter
illustratie onze � lm uit 2016: https://youtu.be/hsuhfJpuO8s

De meeste PR doen we online via bijv. social media. Daarbij laten we 
1000 � yers (als bijlage toegevoegd) drukken bij Multicopy.

Post onvoorziene uitgaven

Toelichting

Inschrij� osten zijn € 0,- per deelnemend duo.

• 17 obstacles te sponsoren (minmaal bedrag € 1.000,-)
• T-shirt sponsoring (€1.500,- totaal; €500,- per logo, plek voor 5 logo’s)
• Overige sponsoring

Begroting: Kosten

Basis arrangement 
Down Under, incl. 
EHBO-post

Medailles

Kleding

Catering

Overige terrein-
faciliteiten

Foto & Film

PR kosten

Organisatie kosten

Totale uitgaven

Dekkingsplan: 
Inkomsten

Eigen bijdrage 
deelnemers

Gevraagde bijdrage 
van fondsen:
10- 15 sponsoren

Totale inkomsten

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN

Op basis van de groei van afgelopen jaren; het verbreden van het organisatorische
team; de 5de editie en de verplaatsing van oktober naar mei, gaan we voor dit jaar uit
van 200-250 deelnemende duo’s (deelnemer en begeleider). We verwachten 400-
450 mensen en hebben nu 30 stafmedewerkers voor deze dag beschikbaar. Zo nodig
worden meer vrijwilligers geworven.



FINANCIELE BIJDRAGE

Ons grote doel is om dit jaar de deelnemers en 
vrijwillgers vrij te houden van enige kosten. 
Derhalve zijn we op zoek naar sponsors en 
bieden daarvoor verschillende mogelijkheden aan:

Allereest is er de mogelijkheid voor het � nancieren van één van de 17 Obstacles voor 
een bedrag van minimaal € 1.000 ,- De bijdrage resulteert voor de sponsor in:  
  De bedrijfs/ organisatie naam gekoppeld aan de Obstacle.
  Ruimte voor passende reclame bij de Obstacle.
  Mogelijkheid tot het leveren van personele ondersteuning bij de Obstable.

Met sociale betrokkenheid als centraal maatschappelijk thema kan een bijdrage worden 
geleverd aan een positief imago. Daarnaast kan door deelnemen als team vrijwilligers 
invulling worden gegeven aan een betrokken team uitje. 

Er is ook de mogelijkheid om als sponsor het loop shirt te sponsoren. Ons uitgangspunt 
is dat dit kostendekkend moet zijn en vergt derhalve een bijdrage van €2.500,- Er 
is plek voor vijf logo’s en vragen daarom €500,- per logo. Echter staan we als de 
organisatie ook open voor het faciliteren van t-shirts uit eigen middelen, mits het 
o�  ciële Special Obstacle Run logo aanwezig is en er wordt voldaan aan de huisstijl 
van de Special Obstacle Run.

De organisatie staat open voor sponsoring in natura zoals; catering, medailles, foto-
gra� e en � lm etc. 
Teneinde de deelnemers een consistente en veilige deelname aan de Special Obstacle 
Run te geven zal de coordinatie van deze vorm van sponsoring bij de organisatie van 
Special Obstacle Run zelf liggen.

Obstacle sponsoring

T-shirt sponsoring

Overige sponsoring

1.
2.
3.

Naam:            Dhr.  Mevr.

Bedrijf: 

KVK nr:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Datum:        

JA, ik help mee om deze dag mogelijk te maken:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Standaard obstakel: € 1000,-
Speciaal obstakel: mudwave / big slide / � nish: € 2000,- (3 stuks)
Logo: € 500,- (5 stuks)
Overige sponsoring:


