Presentatie Total Sports Weert d.d. 29-10-2012

Ambitie

• Breedtesport evenement 2010,2011,2012 en “2013” handhaven
• Plaatselijke atlete Maaike Caelers (deelneemster van OS London
2012), tevens ambassadrice van de wedstrijd met dit evenement
moreel te blijven ondersteunen.
• Animo “jeugd en triatlon” stimuleren en verbeteren
• In 2014 toevoegen van NATIOLNALE wedstrijden verdeeld over een
driedaags evenement met breed draagvlak bij sponsoren en

vrienden van de triathlon
• In 2015 weer de terug de breedtesport
• Gezonde basis houden voor de TOEKOMST…

Samenwerking

• Gezamenlijk met de gemeente Weert draagvlak zoeken bij;


Triatlonbond NTB



Provincie Limburg (structurele subsidie)



Rijkswaterstaat (gebruik kanaal)



Sponsoren (zowel lokaal als nationaal)

• PR campagne “Sportstad en Triatlon”
• Draagvlak jeugd en lokale bevolking vergroten;


Promotie “Ouder – Kind” triatlon



Stimulering van lokale bevolking (faciliteren training)



Promotie op scholen regionaal m.b.v. reclame campagne

Programma voorstel

• Vrijdag 16 mei 2014 (avondprogramma);


Sponsoravond met ludieke wedstrijd

• Zaterdag 17 mei 2014 (dag & avond programma);


Breedtesportprogramma zoals voorgaande jaren



Toevoeging nationale wedstrijd (jeugd of team relay of sprint)



Avondprogramma in de evenementen tent

• Zondag 18 mei 2014 (dagprogramma);


Nationale Kampioenschap Olympische Afstand (M & V)



Toevoeging Ouder – Kind Triatlon en als mogelijk
jeugdwedstrijden.

Kosten eerdere edities

• Kosten eerdere edities ca. € 20.000-25.000 als volgt verdeeld;
 Inkomsten
 Sponsoring
30-40%
 Inschrijfgeld
20-30%
 Subsidie
30-40%


Uitgaven
 PR en reclame
 Afdracht en licenties
 Accommodatie en afzetting
 Prijzengeld en gadgets
 Vrijwilligers
 Onkosten en onvoorzien
 Hospitalety
 Diversen

15%
15%
15%
20%
10%
10%
10%
5%

Raming 2014

• Inschatting extra kosten n.a.v. toevoegingen 2014;
 NK olympische afstand (zondag 18 mei);
 Fee + prijzengeld
€ 12.500,00
 NK jeugd/team relay of sprint (zaterdag 17 mei);
 Fee + prijzengeld
€ 4.000,00
 Optionele toevoegingen;
 PR campagne
€ 5.000,00
 Extra vrijwilligers
€ 2.500,00
 Live beelden met scherm
€ 5.000,00
 Muziek langs parcours
€ 2,500,00
 Tribunes
€ 5.000,00
 Extra wensen gemeente
P.M.
• Inschatting extra opbrengsten ten opzichte van “normale edities”;
 Sponsoring
€ 7.500,00
 Inschrijfgelden
€ 5.000,00
 Subsidie derden
P.M.

Feiten

• De NK’s kunnen op dit moment nog niet gegarandeerd worden.
• Samenwerking met de gemeente zal leiden tot succes, waarbij een
garantstelling van de gemeente noodzakelijk zal zijn.
• Om grip te krijgen op deze garantstelling zullen de gemeente en de
organisatie nauw moeten samenwerken bij werving sponsoren en
subsidies en kostenbewaking.
• Het bestand van vrijwilligers zal fors uitgebreid moeten worden.

• Bij een NK zal er ruime media aandacht komen maar ook grote
bezoekersgetalen (schatting 5000-10000)

Wij hebben er zin in……stichting Total Sports Weert!

