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Voorwoord
Wij zijn verheugd met de belangstelling voor sponsoring van
onze BMX-club. Zonder sponsoring is een goede uitbouw van onze
organisatie niet mogelijk.

We nemen u graag even mee naar het begin van de club om u
daarna onze toekomstvisie toe te lichten. We schetsen de
sociaal-sportieve engagementen en uitdagingen van onze club en
geven een overzicht van de mogelijkheden die u en uw bedrijf
hebben om uw naam op een positieve manier aan ons verhaal te
verbinden. Het bestuur van BMX WIZARDS vzw en alle rijders
zouden het ten zeerste waarderen mocht u een financieel
steentje willen bijdragen aan de toekomst van onze club.
Dank alvast voor uw interesse en veel leesplezier!

Met sportieve groeten,
BMX WIZARDS vzw
Namens de Raad van Bestuur van BMX WIZARDS vzw

De Wizards van Wilrijk
Verborgen tussen het groen en de industrie ligt er
sportterrein dat elke wielerfan en supporter kan bekoren.

een

Elke woensdag- en vrijdagavond komen er meisjes en jongens
naar deze sportieve oase.
In het avondlicht heeft het zelfs iets magisch…

Centraal op het terrein zie je onze meisjes en jongens rijden,
vliegen en springen, zo snel als de wind, om ademloos de
eindmeet te halen.
Het zijn de BMX Wizards die, onder het wakend oog van de
wielergoden bovenop het Wielercentrum in Wilrijk, hun trucs
oefenen op het parcours.
De BMX WIZARDS vzw is een club, opgericht in september 2015.
We willen
onze club
hun sport
de andere

in een familiale sfeer de meisjes en jongens van
professioneel begeleiden zodat zij plezier hebben in
en misschien later kunnen doorgroeien naar één van
takken van de wielersport.

Als we kijken naar de wielerkampioenen van vandaag dan leren
we uit hun jeugdjaren dat BMX de ideale basis is om
fietsvaardigheden onder de knie te krijgen. Denk maar even aan
Sven Nys, Niels Albert, Tom Meeusen, Rob Peeters, Zdenek
Stybar, Cadel Evans, Robbie McEwen…zij hebben allemaal eerst
de BMX-sport verkend.
Een
professionele
omkadering
heeft
natuurlijk
ook
een
financieel plaatje! Daarom durven wij u vragen om ons te
sponsoren.

De club
De BMX WIZARDS vzw zijn opgericht in september 2015. Het is
een club met een 50-tal rijders waarvan er ongeveer 90%
competitierijders zijn.
BMX is de springplank naar andere wielerdisciplines, kijk maar
naar het veldrijden waar vele kampioenen een BMX verleden
hebben.

De thuisbasis van de BMX WIZARDS is het Wielercentrum aan de
Moerelei te Wilrijk. Elke woensdag- en vrijdagavond trainen
onze rijders als voorbereiding op de wedstrijden in binnen- en
buitenland. De trainingen worden geleid door ervaren trainers
waarvan er reeds enkele hun pluimen hebben verdiend in de BMX
scene.
Engagement en samenhorigheid is het centrale moto van onze
club dat wij zowel stimuleren bij onze rijder als bij de
ouders. Onze bedoeling is om te groeien om met al onze rijders
in de picture te komen op de wedstrijden in gans België, en zo
verder te bouwen aan onze club.
De meeste van onze rijders hebben al 1 of meer jaren ervaring
in het BMX-circuit. Afgelopen jaar hebben een aantal van onze

rijders mee gereden in een aantal
Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Europese

wedstrijden

in

Dit was een fijne ervaring en we zouden in de toekomst andere
leden hier ook graag mee laten kennis maken.
In 2016 zijn we er in geslaagd om een degelijk trainingsbeleid
uit te bouwen met toptrainers. Dit resulteert tot op de dag
van vandaag in halve finales en finaleplaatsen op wedstrijden.
2017: Onze leden groeien in hun sport. Steeds meer jonge
rijders behalen mooie resultaten, wat de motivatie om nog
beter te doen alleen maar groter maakt. Mede dankzij de steun
van onze sponsors hebben we onze trainingen op hetzelfde
niveau kunnen houden. Dit jaar werden we ook erkend als
Antwerpse sportclub.
2018 was het jaar van de bevestiging. Dit is het jaar dat wij
onze eerste provinciaal kampioen Antwerpen mogen bekronen in
onze club. Ook onze andere rijders behalen mooie resultaten in
de Vlaamse-, Waalse en Topcompetitie
Dit is ook het tweede jaar waar we als rode draad een heus
clubkampioenschap organiseren, gespreid over 2 wedstrijden en
een Interclub met 2 andere clubs, gespreid over 3 wedstrijden.
Het doel voor 2019 is dan ook om de club op een kwalitatieve
manier verder uit te bouwen zodat we klaar zijn om in de
toekomst een wedstrijd te organiseren op ons eigen parcours.
En… we blijven uiteraard dromen van podiumplaatsen op één van
de kampioenschappen.
De BMX Wizards streven ernaar om zowel sportief als sociaal
een meerwaarde te bieden aan de vele kinderen die ze met haar
werking bereikt. Het is een warme sportclub waar kinderen,
jongeren en hun ouders zich goed voelen. Dit vraagt
organisatorisch heel wat inspanningen van de leden, hun ouders
en vrijwilligers.
En dan zijn er nog de financiële uitdagingen... Meer dan in
een “gewone” sportclub zijn er centen nodig.
BMX is geen goedkope sport. Een raceBMX, helm, harnas,…
Lidgeld gaat naar een clubtenue en verzekering. We willen
echter niemand de kans ontnemen om de BMXsport te beoefenen,
ongeacht de financiële situatie.

Ook daarvoor hebben wij steun nodig van onze sponsors.
Uw sponsoring zouden we gebruiken voor o.a.:
-

Trainingen en trainers voor onze rijders
Begeleiding van wedstrijdrijders
Wedstrijdorganisatie - Aankoop en onderhoud materiaal
Onderhoud van het parcours
Afhuren van externe parcours

- …

Indien u geïnteresseerd bent om onze droom te helpen
verwezenlijken,
bieden
wij
u
graag
de
volgende
sponsormogelijkheden. U beslist in welke categorie u zich wil
engageren en voor welk bedrag. Bekijk de verschillende
sponsorpakketten en kijk wat wij, als club u kunnen bieden.

Sponsorformules

Mini sponsor (één ster)
- U sponsort een bedrag van 50€
- Uw naam wordt vermeldt op de clubwebsite
(www.bmxwizards.be)
Twee sterren
- U sponsort 250€
- Uw logo wordt op de website geplaatst met een
link naar uw website
- Uw logo komt op de club T-shirt (linker- of
rechtermouw)
- U mag reclame maken (banners, vlaggen,
brochures,…) op al onze clubevenementen

-

Drie sterren
U sponsort 500€
Uw logo wordt op de website geplaatst met een
link naar uw website
Uw logo komt op de club T-shirt (voor- of
achterkant)
U mag reclame maken (banners, vlaggen,
brochures,…) op al onze clubevenementen
Vier sterren

- U sponsort 1000€
- Uw logo wordt op de website geplaatst met een
link naar uw website
- Uw logo komt (in groot formaat) op de club Tshirt (voor- of achterkant naar keuze)
- U mag reclame maken (banners, vlaggen,
brochures,…) op al onze clubevenementen
- U krijgt 4 gratis inkomtickets voor één
wedstrijd per seizoen

Als u BMX Wizards sponsort, krijgt uw zaak naambekendheid
doorheen gans België. Tegelijkertijd steunt u een club die
gezond sporten hoog in het vaandel draagt.
Sportieve groeten!

