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Het project ‘Flevoland Fietst Tegen Kanker’ geeft 

middelbare scholieren een kans een unieke prestatie 

te leveren. Voor zichzelf maar ook voor anderen! 

 
Kanker is een ziekte die iedereen, direct of indirect, treft. Het is een genadeloze ziekte die 
vandaag de dag nog te veel mensen, die in de bloei van hun leven zijn, het leven kost.  
 
Familie en vrienden voelen zich vaak ‘machteloos’. Het niets kunnen doen tegen deze ziekte 
is voor velen een grote frustratie. Het project ‘Flevoland Fietst Tegen Kanker’ geeft 
scholieren de kans om op te staan tegen kanker. Enerzijds door zelf op 28 mei 2017 de    
Alpe d’Huez te beklimmen en daarmee geld op te halen voor het Stichting Alpe d’HuZes. En 
anderzijds door vrijwilligerswerk te doen. Iets doen voor een ander, dat is echt de moeite 
waard om mee te maken. 
 
Het project is een jaartraject dat in de week van 29 mei 2017 bekroond wordt met de 
deelname aan de Alp d’Huzes. Gedurende het jaar gaan scholieren aan de slag met acties om 
geld in te zamelen voor Stichting Alpe d’HuZes. Leerlingen worden aangesproken op hun 
creativiteit (ze moeten dus zelf acties bedenken om geld in te zamelen), hun organisatorisch 
vermogen (logistiek, planning) en hun communicatieve competenties (het werven van 
sponsoren, communiceren naar ouders, docenten, etc.). Ook moeten zij flink trainen, want 
een berg als de Alpe d’Huez beklimmen gaat niet vanzelf. Maar de geschiedenis leert ons dat 
onder het motto ‘opgeven is geen optie’ iedereen het haalt. 
 
Het project is voor de deelnemers een onvergetelijke ervaring die ze voor de rest van hun 
leven met zich mee dragen. 
 

Laat uw bedrijf opstaan tegen Kanker en steun ons! 
Als bedrijf kunt u onze actie ondersteunen door sponsor te worden. Daarvoor hebben wij 
diverse sponsorpakketten samengesteld.  
 

Daarnaast kunt u ook persoonlijk de actie of een leerling sponsoren door gebruik te maken 
van crowdfundingforclubs of rechtstreeks geld over maken op rekeningnummer 
NL28INGB0000188569 t.n.v. Flevoland Fietst Tegen Kanker. 
 
Jullie maken ons project mogelijk! 
  

https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/fftk


Hoofdsponsor 
 

• Vermelding als hoofdsponsor op de website van FFTK met link naar eigen website 

• Vermelding op alle pagina’s van www.fftk.nl 

• Naam/logo op de wielershirts van de deelnemers 

• Uitnodiging voor de FFTK sponsorbijeenkomst met andere sponsors 

• Exposure als hoofdsponsor tijdens alle FFTK-activiteiten 

• Naam/logo op de sponsorwand 

• Foto van u met het FFTK-team met logobord 

• Spandoek/banner tijdens koersweek en bij FFTK-activiteiten 

• 4 VIP kaarten Agora ‘5 jaar – Flevoland Fietst Tegen Kanker’ event op 8 april 2017 

• Speciale vermelding als hoofdsponsor door Arie Koomen tijdens de voorstelling  

• Mogelijkheid tot uitdelen folder en/of goodiebag tijdens events 

 
 

€ 5.000, - per jaar 
 

  



Subsponsor 
 

• Vermelding als subsponsor op de website van FFTK met link naar eigen website 

• Vermelding op alle pagina’s van www.fftk.nl 

• Uitnodiging voor de FFTK sponsorbijeenkomst met andere sponsors 

• Exposure als subsponsor tijdens alle FFTK-activiteiten 

• Naam/logo op de sponsorwand 

• Foto van u met het FFTK-team met logobord 

• Spandoek/banner tijdens koersweek en bij FFTK-activiteiten 

• 4 kaarten ‘5 jaar – Flevoland Fietst Tegen Kanker’ event op 8 april 2017 

• Speciale vermelding als subsponsor door Arie Koomen tijdens de voorstelling  

• Mogelijkheid tot uitdelen folder en/of goodiebag tijdens events 

 
 

€ 1.000, - per jaar 

 



Goud 
 

• Vermelding als sponsor op de website van FFTK met link naar eigen website 

• Uitnodiging voor FFTK sponsorbijeenkomst met andere sponsors 

• Exposure tijdens FFTK-activiteiten 

• Naam/logo op sponsorwand 

• Foto van FFTK-team met logobord 

• Spandoek/banner tijdens koersweek en bij FFTK-activiteiten 

• 4 kaarten ‘5 jaar – Flevoland Fietst Tegen Kanker’ event op 8 april 2017 

• Mogelijkheid tot uitdelen folder /goodiebag tijdens event 

€ 500,- per jaar 
 

 

Zilver 
 

• Vermelding als sponsor op de website van FFTK met link naar eigen website 

• Uitnodiging voor FFTK Sponsor bijeenkomst met andere sponsors 

• Exposure tijdens FFTK-activiteiten 

€ 250,- per jaar 
 

 

Brons 
 

• Vermelding als sponsor op de website van FFTK met link naar eigen website 

• Uitnodiging voor FFTK Sponsor bijeenkomst met andere sponsors 

€ 100,- per jaar 
 

 
  



Of word VRIEND van FFTK voor € 50,-  
en krijg een vermelding op de website 


