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Voorwoord Sponsormap 2013
De sectie Autocross is een onderdeel van de KNAF welke zich uitsluitend bezig
houdt met de professionalisering van de Nederlandse autocross op zowel club als
nationaal niveau. Om onze werkzaamheden en doelstellingen te verduidelijken wil
de Sectie Autocross zich profileren in deze sponsormap welke betrekking heeft op
het Nederlands Kampioenschap Autocross.
We willen jullie dan ook in het kort kennis met ons laten maken door te vertellen
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wie we zijn, wat we doen, wat we willen en waarom we dit willen. Tevens willen we
aan u uitleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Door een samenwerkingsverband met de VEKA Group, die zich als hoofdsponsor aan het Nederlands
Kampioenschap heeft verbonden en zelf weer actief in de Superklasse zal
deelnemen, hopen wij u dan ook door middel van deze sponsormap voor de
Autocross en haar promotieactiviteiten te interesseren.

Sectie Autocross in het kort

In 2012 telde
Nederland ruim
1000 licentiehouders en hiermee
is deze sectie
dan ook 1 van
de grootste van
Nederland.

Ook in 2013 staan
er in principe weer 6
wedstrijden op het
programma.

In 1980 werd de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF)
opgericht en nu ruim 30 jaar later staat deze solide organisatie nog
steeds sterk in haar schoenen. Met steun van het NOC/NSF,
Ministerie van VWS en de wereld autosportbond FIA is de KNAF de
enige in Nederland erkende autosportbond. Naast de hoofd structuur
van de KNAF zijn 8 autosporttakken verdeeld in secties. Naast de
Sectie Autocross zijn er ook secties voor: Autorensport, Rally,
Historische Rally, Rallycross, Ovalracing, Karting en Terreinsport.
De Sectie Autocross behartigt de belangen van de bij de KNAF
aangesloten licentiehouders welke nog steeds zeer stabiel is. In 2012
telde Nederland ruim 1000 licentiehouders en hiermee is deze sectie
dan ook 1 van de grootste van Nederland. Hiernaast zet de Sectie
Autocross zich in voor het organiseren van wedstrijden en trainingen
binnen de landsgrenzen. De organisatie van het Nederlands
Kampioenschap draagt de Sectie Autocross over aan de SONAK
(Stichting Organisatie Nederlands Autocross Kampioenschap). Ook
worden de bij de sectie aangesloten verenigingen daar waar nodig
bijgestuurd en van alle benodigde informatie voorzien die nodig is bij
het organiseren van wedstrijden. Het Nederlands kampioenschap valt
dan ook volledig onder auspiciën van de Sectie Autocross. Ook in
2013 staan er in principe weer 6 wedstrijden op het programma. En
zoals elk jaar wordt er een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt om
het kampioenschap zo verdeeld mogelijk door Nederland plaats te
laten vinden. In onderstaand overzicht treft u de data voor 2013 aan:
20 april
26 mei
13 juli
27 juli
17 augustus
30 augustus
21 september

Visvliet
Holterhoek
Terwolde
Loenen
Maurik
Reservedatum of 1 september
Koudum

Hoewel autocross vaak nog wordt gezien als snel even een auto van
de weg plukken, houten balk erin en crossen maar, is er de laatste
15 á 20 jaar veel veranderd. Autocross wordt op verschillende
niveaus beoefend. Omdat autocross in nagenoeg alle Europese
landen wordt bedreven, heeft de FIA ook een officieel Europees
Kampioenschap in de Touring Autocross, in de eigenbouw Buggy
1600 en Superbuggy. Waar het Nederlands Kampioenschap beperkt
blijft tot maximaal zes meetellende wedstrijden, bestaat het Europees
Kampioenschap uit een cyclus van circa tien wedstrijden. Wil je aan
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dit kampioenschap meedoen, dan moet je niet terugdeinzen voor
een wedstrijdje in Frankrijk, een weekendje Letland met aansluitend
nog een wedstrijd in Tsjechië. Met Europese titels door de jaren heen
op de palmares van Johnny Hakvoort, Frits Duizendstra, Chris
Waldschmidt en Glenn van Rosmalen spreekt Nederland dus ook op
de Europese banen tot de verbeelding.
Onze sectie wordt gekenmerkt door een goede en strakke
organisatie, veel vrijwilligers en een uitstekende sfeer. De sfeer
tijdens autocrossevenementen is binnen de autosportwereld uniek te
noemen. Naast het organiseren van wedstrijden behoren ook
onderstaande activiteiten tot ons takenpakket:
• kaderopleidingen;
• race-examen Juniorklasse;
• evaluatiebijeenkomsten officials;
• evaluatiegesprekken organisatoren;
• promotieactiviteiten.
Binnen de Sectie Auto Cross is sinds 2005 ook een Juniorklasse
opgericht. Deze klasse maakt het mogelijk om de jeugd vanaf het jaar
waarin ze de 14 jarige leeftijd bereiken deel te laten nemen aan
autocrosswedstrijden. Om het niveau van de NK wedstrijden aan te
mogen gaan dient overigens wel eerst een jaar op regionaal niveau
gereden te worden.
Op dit moment zijn er al Junioren die doorstromen naar andere
klassen om daar hun opgedane ervaringen uit te bouwen en dit zeker
niet zonder succes. Kortom de Sectie Autocross is een sectie, die
behalve dat zij zich bewust is van haar sociale functie, deze functie
ook in de praktijk brengt. Dat de aangesloten verenigingen zich thuis
voelen binnen de sectie blijkt wel uit het grote aantal verenigingen die
al 25 jaar of langer lid zijn. Ook het nog steeds aansluiten van nieuwe
verenigingen en leden ervaren we als positief.

Onze sectie wordt
gekenmerkt door
een goede en
strakke organisatie,
veel vrijwilligers
en een
uitstekende sfeer.
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Ambitie

In 2011 is de
overstap gemaakt
naar het programma
Dutch Supercar
Challenge bij SBS6
en is het gelukt om
de uitzendtijd uit te
bereiden naar
24 minuten.

Uiteraard gaan we
proberen ook in
2013 weer een
prominente
Nederlandse rijder
in actie te krijgen in
het Eurol VEKA NK.
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De ambitie van de Sectie Autocross is een goed Nederlands
Kampioenschap organiseren en dit bij een breed publiek onder de
aandacht te brengen. Wat wij willen bereiken is dat het Nederlands
Kampioenschap Autocross via het medium "TV" bij het
autosportminnend publiek onder de aandacht wordt gebracht. In
2006 is een voorzichtig begin gemaakt om via “The Rally Factory”
zendtijd in te kopen bij het programma RTL Rally Report. Vanaf het
begin is dit een enorm succes gebleken. Tijdens de wedstrijden
werden opnames gemaakt en daarna uitgezonden. Kortom iedereen
is enorm enthousiast wat ook elk jaar weer blijkt uit het ruime
aanbod van sponsoren die zich elk jaar weer aanmelden. In 2011 is
de overstap gemaakt naar het programma Dutch Supercar Challenge
bij SBS6 en is het gelukt om de uitzendtijd uit te bereiden naar
24 minuten. Dit is een enorme boost gebleken gezien de vele
positieve reactie die wij mochten ontvangen. Ook voor 2013 zijn
onze doelstellingen niet anders en proberen we ook weer een NK
overzicht als bonus op TV te krijgen omdat we er maar niet genoeg
van kunnen krijgen.
Door de media aandacht hebben Allard Kalff, Mark van Eldik en
Cor Euser zich al eens gemeten met de Nederlandse top en het als
zeer positief ervaren. De hype rondom het NK Autocross meemaken
was al een ervaring op zich voor deze rijders die toch wel wat
gewend waren. En het publiek smulde van de promotie acties die op
touw gezet zijn.
Uiteraard gaan we proberen ook in 2013 weer een prominente
Nederlandse rijder in actie te krijgen in het NK en daarom nodigen
we jullie als (potentiële) sponsor dan ook uit in de wereld van het NK
Autocross te anticiperen. Hoe? Dat laten we graag in deze
sponsormap zien en daarom dagen we jullie uit om in 2013 de stap
te zetten om ons te helpen onze doelstellingen te verwezenlijken.
Achter in deze map treft u dan ook de diverse sponsor
mogelijkheden aan die wij te bieden hebben.
Zoals ook u waarschijnlijk wel weet is het inkopen van zendtijd een
kostbare aangelegenheid. Zoals zoveel sportverenigingen is ook de
Sectie Autocross voor het financieren van TV-zendtijd, mede als
gevolg van de zich steeds verder terugtrekkende overheid steeds
meer afhankelijk van de zogenaamde derde geldstroom. Dat wil
zeggen inkomsten uit acties, reclame en sponsoring. Ofwel de Sectie
Autocross is voor het inkopen van zendtijd en verwezenlijking van
haar ambities in toenemende mate afhankelijk van het bedrijfsleven.

SPONSORMAP 2013

Wat kunnen wij u bieden
Mogelijkheden die wij als Stichting Organisatie Nederlands Autocross
Kampioenschap aan u kunnen bieden zijn: naamsbekendheid aan
een potentiële klantenkring. Interviews, items en prijsuitreikingen
zullen steeds plaatsvinden voor de sponsorwand die tijdens elke
NK-wedstrijd geplaatst wordt. U wordt opgenomen in ons
mailbestand zodat wij u van de actuele uitzendtijden op de hoogte
kunnen houden. De evenementensponsor van 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 en 2012 VEKA Shipbuilding, is zo enthousiast dat
zij hun sponsoring nog laten doorlopen tot en met 2013. Ook andere
sponsoren uit deze periode hebben op dit moment hun deelname
voor 2013 weer toegezegd. Grijp uw kans en doe mee.

Grijp uw kans
en doe mee!

Wij als organisatie van het Nederlands Kampioenschap Autocross
vertrouwen er dan ook op dat we in deze iets voor elkaar kunnen
betekenen.
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PAKKET

A

Sponsorpakketten
Evenementensponsor
Sponsoring voor alle N.K.wedstrijden in 2013
met onderstaande aanbieding:

EN
I
RZ
O
VO

• Op alle bescheiden van de originele documenten zal de naam vermeld staan;
• De naam van de sponsor zal worden verbonden met het evenement;
• Plaatsen van 2 reclame doeken van + 2x0,5M aan buitenzijde baan, wordt
verzorgd door de organisatie;
• Naamsvermelding op de bekers;
• 4 gratis jaarkaarten voor alle NK wedstrijden;
• Uitnodiging bij de prijsuitreiking van het kampioenschap;
• Reclame op de presentatiewand;
• Naam ( 6x20cm ) d.m.v. sticker op de 2 zijden van het nummerbord;
• Interview.

DS
E
RE

PAKKET

B

even óf oneven nummers

PAKKET

C

IN

Nummersponsor

€ 2.500,-*.

Sponsoring voor alle NK-wedstrijden in 2013
met onderstaande aanbieding:

ES IEN
I
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• De naam van de sponsor wordt vermeld op de nummerstickers met
even óf oneven nummers op de voorzijde van de auto van alle deelnemers;
• één interview van 30 seconden;
• Plaatsen van 1 reclame doek van + 2x0,50M aan buitenzijde baan, wordt
verzorgd door organisatie;
• 4 gratis jaarkaarten voor alle NK wedstrijden;
• Uitnodiging voor de prijsuitreiking van het kampioenschap;
• Reclame op de presentatiewand.

Klassesponsor

€ 2.250,-*.

Sponsoring voor alle NK-wedstrijden in 2013
met onderstaande aanbieding:
• De naam van de sponsor zal worden verbonden aan de gesponsorde klasse
door vermelding van naam op sticker op de 2 zijden van het nummerbord;
• Plaatsen van 1 reclame doek van + 2x0,5M aan buitenzijde baan, wordt
verzorgd door organisatie;
• Naamsvermelding op de bekers;
• 4 gratis jaarkaarten voor alle NK wedstrijden;
• Uitnodiging bij de prijsuitreiking van het kampioenschap;
• Reclame op de presentatiewand.

PAKKET

D

Sponsor

€ 1.500,-*.

Sponsoring voor alle NK-wedstrijden in 2013
met onderstaande aanbieding:
• Plaatsen van een reclamedoek van + 2x0,50M aan buitenzijde baan, wordt
verzorgd door organisatie;
• Reclame op de presentatiewand;
• 3 gratis jaarkaarten voor alle NK wedstrijden;
• Uitnodiging bij de prijsuitreiking van het kampioenschap.
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v.a. € 1.000,-*

TV Sponsor

E

PAKKET

F

PAKKET

Mogelijkheid om vooraf, middenin en aan het eind van de uitzending
uw bedrijf (logo met ingesproken tekst) te promoten (mede mogelijk
gemaakt door), wij kunnen u dit aanbieden voor het bedrag van
€ 500,- per uitzending, de minimale afname is 2 uitzendingen, het
maximale uiteraard 6 uitzendingen.

v.a. € 1.000,-*

Item Sponsor

Tijdens een van de NK-wedstrijden wordt uw item opgenomen en
daarna uitgezonden. De kosten hiervan bedragen € 500,- per
30 seconden, minimale afname van 60 seconden. Het item kan
bestaan uit b.v. teampresentatie, sponsorpresentatie, tuner,
bedrijfspresentatie e.d.

€ 1.000,-*

Sub-sponsor

G

PAKKET

Sponsoring voor alle NK-wedstrijden in 2013
met onderstaande aanbieding:
• Reclame op de presentatiewand;
• 2 gratis jaarkaarten voor alle N.K. wedstrijden;
• Uitnodiging bij de prijsuitreiking van het kampioenschap.

Donaties
Indien u geen interesse heeft in een van bovenstaande pakketten is
een donatie van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op:
bankrekeningnummer 43.38.60.855.
t.n.v. SONAK inzake TV-promotie te Loenen
o.v.v. PR Autocross 2013
en uw naam.

Voor meer informatie...
Voor meer informatie kunt u terecht bij de SONAK
Arnoldina Heeres
Vermaningsteeg 7
8713 KR Hindelopen
T 0514-523006 of 06-25291538
E aheeres@hetnet.nl

* Alle bedragen zijn
exclusief BTW

Maria Schuurmans
Berkenboog 35
5386 GB Geffen
T 073-5324687 of 06-51937527
E mariaschuurmans@home.nl
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Aantekeningen
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Mediapartners van het Eurol / VEKA NK:
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