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Voorwoord

Als organisatie zijn wij er in geslaagd u een fantastisch Zeeuws programma voor te kunnen schotelen in 2020. De Zeeland Beach Classics
zullen naast de internationale beachtopsporten ook ruimte bieden voor
de breedtesport. Als hoogtepunt zullen wij de trotse gastheer zijn van
het EK beachvolleybal < 22 jaar met mooie speelstadions en VIP-plaatsen
voor uw genodigden.

Het is een belangrijk onderdeel van
‘the road to 2023’: onze ambitie om in
dat jaar het officiële EK beachvolleybal
te organiseren. Daarnaast presenteren
we met veel genoegen ook zes andere
populaire strandsporten en een Food &
Entertainment Experience op de prachtige Boulevard van Vlissingen.
Vijf jaar geleden werden de Zeeland
Beach Classics aan de keukentafel bedacht. Het concept moest het decor worden voor verschillende strandsporten op
internationaal niveau. Een evenement
met puur Zeeuws DNA!
Qua concept zijn we uniek in Europa.
Niet alleen omdat we een podium
bieden aan meerdere beachsporten op
één evenement, maar ook omdat we
top- en breedtesport combineren. In
2020 voegen we ook nog watersporten
zoals kitesurfen en flyboarden toe aan de
line-up. Vanzelfsprekend zijn we trots dat
we het Europees Kampioenschap Beachvolleybal < 22 jaar mogen organiseren.
Daarnaast staan onder meer Beachtennis, Beachsoccer en het spectaculaire
Bossaball op het programma. En natuurlijk is het evenement met zijn diverse
congressen, clinics, seminars en diverse
netwerkactiviteiten een zakelijk platform
van formaat!
Zoals gezegd is het onze ambitie om in
2023 het officiële Europese kampioenschap Beachvolleybal naar Zeeland te

halen. Dit biedt veel kansen voor het
Zeeuwse bedrijfsleven en kan onze
prachtige provincie een grote economische impuls geven. Ik nodig ik u van
harte uit om mee te denken over deze
mooie ontwikkelingen. Vast staat dat we
de Zeeland Beach Classics de komende
jaren gestaag verder uit zullen bouwen
en voorzien van nog meer internationale allure om ook uw organisatie een
belangrijk podium te bieden. Ik zie u
in ieder geval graag terug op de editie
2020!
Sander van Buren
Initiator Zeeland Beach Classics

PROGRAMMA
Olympiërs, wereldkampioenen en internationale topsporters zullen in actie komen op
het Badstrand van Vlissingen! Maar liefst 6 sporten: Beachvolleybal; Beachtennis; Beachsoccer; Bossaball; Slackline en American Flag Football. Topport kijken, culinair genieten,
fantastische muziek en diverse gezellige activiteiten.
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Europees Kampioenschap
Beachvolleyball < 22 jaar.
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Nieuw in 2020: watersporten. Met onder meer flyboarden en kitesurfen.
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Voorprogramma met diverse beachsporten voor scholieren, studenten en
sportverenigingen.
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Het beste van de Zeeuwse keuken.
Aantrekkelijk foodtruckaanbod van
streekproducten, leveranciers en koks.
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Internationale topsportwedstrijden en
recreantentoernooien.
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Maatschappelijke initiatieven, zoals
sociale inclusie en gehandicaptensport.
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Meer dan 90 (inter)nationale speelvelden.
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Entertainment en cultuur zoals concerten en/of dance events.
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Entertainment experience: gratis clinics, meet & greets en demonstraties
voor bezoekers en genodigden.
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Internationale netwerkevenementen,
seminars en congressen.

Topsportclinics

Potential Partners 2020

Alle internationale topsporten op het event
worden vertegenwoordigd door topspelers
tijdens ‘meet and greets’ en clinics. Deze clinics
worden gegeven aan onderwijsinstellingen,
verenigingen, aangesloten businesspartners
of andere geïnteresseerde bedrijven. Ondersteund vanuit het gedachtengoed van Gezond
in Zeeland bevat iedere clinic de thema’s educatie, lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Ambassadeurs
Richard Schuil

Dirk Boehlé

Richard Schuil behoort tot de ‘gouden
generatie’ die in 1996 olympisch
kampioen werd in Atlanta. Hij deed
vijfmaal mee aan de Olympische
Spelen: driemaal als volleyballer en
tweemaal als beachvolleyballer. Na
Athene ‘04 stapte Schuil over naar het
beachvolleybal. Samen met Reinder
Nummerdor behaalde hij in Peking ‘08
een vijfde plaats. In 2014 won hij samen
met Nummerdor het NK indoor.

Met zijn 185 cm is hij een van de
kleinere verdedigers binnen het internationale speelveld. Maar hij staat als
geboren en getogen Zeeuw meer dan
zijn mannetje. In de schaarse momenten dat hij nog in Zeeland is, is hij vaak
terug te vinden op de mooiste Zeeuwse
stranden om clinics te verzorgen voor
het onderwijs en het bedrijfsleven.
Dirk is regerend Nederlands kampioen
beachvolleybal.

Stefan Boermans

Van Slooten & Boot

Pas op 19-jarige leeftijd begonnen
met volleyballen. Vier jaar later al in de
eredivisie. Samen met Dirk Boehlé is
Stefan hard op weg om aansluiting te
vinden bij de absolute wereldtop. Dit
seizoen gaan ze voor een podiumplaats
op het EK in Klagenfurt. Op de lange
termijn streven deze toppers natuurlijk
naar Olympisch edelmetaal.

Ronald van Slooten en Pieter Boot
vormen een Zeeuws topkoppel in het
beachtennis. De heren zijn maar liefst
vijf keer gekroond tot Nederlands Kampioen in deze tak van sport. Daarnaast
zijn ze door de KNLTB afgevaardigd
naar zowel het reguliere WK en EK als
het WK voor teams om de Nederlandse
eer te verdedigen.

Sponsormogelijkheden
Brancheexclusiviteit
Promotiefilm
Promotietoren
Eigen congres
of seminar
VIP-tickets congres/seminar
VIP-dorp finaleweekend
Beachsport
Events
Eventpromotie
Banieren
Regionale
publiciteit
Website en
social media
Posters en
flyers

Hoofdsponsor

Partners

Gold

Silver

Bronze

in overleg

€ 10.000

€ 5.000

€ 2.500

€ 1.250

Check

-

-

-

-

Eigen film
1 Toren

1/4 Toren

-

-

-

4 Events

1 Event

-

-

-

50

20

10

5

2

6 x VIP-tafel
(x 6 pers. per
tafel per dag)

4 x VIP-tafel
(x 6 pers. per
tafel per dag)

2 x VIP-tafel
(x 6 pers. per
tafel per dag)

1 x VIP-tafel
(x 6 pers. per
tafel per dag)

3 pers. per dag

50 personen

20 personen

10 personen

5 personen

2 personen

Leading
16 stuks
Naamsverbinding en advertentie
Exclusieve
benaming
Exclusieve
benaming

Deelname
8 stuks

4 stuks

2 stuks

-

1/4 pagina

1/8 pagina

1/16 pagina

Naamsvermelding

Prominent

Homepage

Logo en
doorlink

Logo en
doorlink

Prominent

Sponsorbalk

-

-

Heeft u afwijkende wensen? Laat het ons weten. We kunnen uw sponsorpakket op maat inrichten.

Voordelen Sponsoring ZBC
MM Branche-exclusiviteit
MM Vergroten van uw naamsbekendheid
MM Partnerschap EK beachvolleybal onder 22 jaar en “Road to 2023” officiële EK
MM Zeeland Beach Classics als business evenement om zaken te doen
MM Tal van (inter-)nationale congressen, seminars en netwerkevents
MM Sterk netwerk met een groot aantal sponsorpartners
MM Entertainen van en netwerkmogelijkheden bieden aan zakenrelaties
MM Bedrijfsclinics voor zakelijke relaties en/of personeelsleden
MM Olympiërs en (inter)nationale kampioenen als ambassadeurs
MM Free publicity door persberichten en media-aandacht
MM Buitenreclame: zichtbaar en groter bereik dan traditionele media
MM Free publicity door persberichten en media-aandacht
MM Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
MM Faciliteren van een gratis publieksevenement voor duizenden bezoekers

Contactgegevens:

Van Buren Events
Sander van Buren
+31(0)6 26 852 664
info@zeelandbeachclassics.com
www.zeelandbeachclassics.com

INVESTMENT FUNDS

