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Dit document is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld, mochten er derhalve fouten in dit plan staan dan behoudt Team 
Peters alle rechten. 

©2011 Team Peters 

www.teampeters.nl 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 

manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  

http://www.teampeters.nl/
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het sponsorplan van Team Peters. Met dit sponsorplan willen wij u als sponsor, donateur of 

vrijwilliger uitleg geven over onze Challenge, de goede doelen die hiermee gesteund worden en de 

sponsormogelijkheden voor regionale en landelijke bedrijven. 

Het doel van dit plan is om potentiele sponsors en donateurs duidelijkheid te verstrekken in de meerwaarde 

van sponsoring van onze Challenge en thans om helderheid te verschaffen in de verplichtingen die Team Peters 

heeft naar haar sponsoren. 

 

Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een activiteit, een individu, 

een evenement, een vereniging, een groep personen etc. steunt door geld of andere middelen 

ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. 

 

Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke 

middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter zijn 

doel kan nastreven. 
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Wie zijn wij en wat gaan we doen? 
 

Wij zijn Mat en Alfons Peters, vader en zoon en wij gaan de Mongol Challenge 2011 rijden.  

De Mongol Challenge 2011 is een Challenge, géén rally, waarbij teams met hun hiervoor speciaal 

geprepareerde auto (bouwjaar >2002, motorinhoud <1200 cc) ten behoeve van het goede doel van Amsterdam 

naar Ulan Bator (Mongolië) reizen. Een rit van ruim 10.000 km over wegen van asfalt tot gras. Middels 

sponsoring is er voorafgaande aan de start op 4 juni 2011 zoveel mogelijk geld opgehaald om zowel de auto, 

die van dit geld gekocht is, als ook alle uitrusting en alle middelen (€), ten gunste van het goede doel te laten 

komen. 

Onze vakantie zal dus volledig in het teken staan om zoveel mogelijk bij te dragen aan het goede doel, terwijl 

we een mooi, maar soms ook zwaar avontuur meemaken. 

 

Wie zijn we? 

Mat is 57 jaar, getrouwd met Wilma, vader van Hilde en Alfons, werkzaam als zelfstandig 

assurantietussenpersoon en al ruim 30 jaar woonachtig in Wilbertoord (N.Br.).  

Alfons is 29 jaar, HEAO Commerciële economie en HEAO zelfstandig ondernemerschap gestudeerd, werkzaam 

als financieel manager bij Kliniek ViaSana, opgegroeid in Wilbertoord (N.Br.) en nu woonachtig in Cuijk. 

Al toen de kinderen klein waren ging de familie Peters rondtrekkend op vakantie. Met een camper werden vele 

landen in Europa bezocht. Het afleggen van grote afstanden is ons dus niet vreemd. Daarnaast zijn zowel Alfons 

als Mat redelijk bekend met minder ontwikkelde landen zoals de landen die voor deze Challenge op het 

programma staan. Vakanties aan de kust in Frankrijk zijn voor ons niet weggelegd. Liever zien wij ons 

rondtrekkende door minder toeristische landen zoals bijvoorbeeld Bulgarije.  

De voorliefde die we beide hebben voor auto’s en alles wat daar mee te maken heeft, maakt het ook mogelijk 

om dit soort lange en extreme reizen te maken. Voor ons is iedere kilometer weer een nieuwe uitdaging! 

 

Ervaringen 

Zoals op vele gebieden is het ook bij deze Challenge een pré om ervaring te hebben. De reis zal niet altijd 

makkelijk zijn en het uiterste vergen van zowel de auto als ook van ons als team. Onze ervaringen waarom wij 

denken onze belofte aan de sponsors waar te kunnen maken en deze Challenge tot een goed eind te brengen: 

- Mat: Als dienstplichtige gewend geweest om te ‘overleven’ en door te zetten onder erbarmelijke 

omstandigheden 

- Mat: Opgegroeid op de boerderij gewend om ‘door te kunnen gaan’ wat moet, dat moet. 

- Mat: Kennis van voormalige Sovjet beïnvloedde landen vanwege diverse bezoeken aan Bulgarije en 

Polen 

- Mat: Als voormalig automonteur de noodzakelijk kennis om de auto rijdende te houden. 

- Alfons: Eerder in Australië ruim 10.000 kilometer afgelegd, bivakkerende in de auto. 

- Alfons: Verschillende vakanties per auto in voormalige Sovjet (beïnvloedde) landen gereisd, w.o. 

Bulgarije, Oekraïne, Roemenië en Polen. 

- Alfons: Backpackend door Peru gereisd 

- Alfons: Bedrijfshulpverlener bij Kliniek ViaSana 
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De Challenge 
 

Sinds 2004 wordt jaarlijks de Amsterdam Dakar Challenge georganiseerd waarbij teams zich aanmelden om 
voor een van de goede doelen met ‘barrels’ van Amsterdam naar Dakar te rijden. Voor de auto mogen de 
teams maximaal € 500,- uitgeven of zich laten sponsoren.  

Dezelfde organisatie organiseert dit jaar voor de eerste keer de Mongol Challenge 2011.  De strekking is 
hetzelfde, doch gelden er voor de Mongol Challenge iets andere regels. Zo mag de auto niet ouder zijn dan 10 
jaar en moet de motorinhoud zo klein mogelijk zijn. Derhalve is de € 500,- grens niet van toepassing.  

De volledige Challenge is unsupported wat betekent dat er geen support van de organisatie zal zijn tijdens de 
Challenge. Het is volledig aan alle teams gezamenlijk om elkaar naar de eindstreep te helpen. 

Wanneer het team de eindstreep heeft gehaald wordt de auto ter veiling gebracht voor het goede doel. Dit 
doel zal door de organisatie worden aangedragen, maar de teams kunnen zelf ook nog voor andere goede 
doelen rijden. Team Peters heeft er voor gekozen drie goede doelen te dienen. Meer hierover leest u onder het 
kopje Goede Doelen. 

Af te leggen route 

 

Dag 
 

Omschrijving 
dag 1 za Start Amsterdam richting onze Oosterburen, we remmen pas weer voor een kick off biertje in Berlijn 

dag 2 zo We duiken het Tatra gebergte in en overnachten in Slowakije, Prešov, langste dagafstand 800 km 

dag 3 ma We vermijden nog vlak Oekranïe en doorkruisen gebergte Noord Roemenië 

dag 4 di Grensovergang met Moldavië voor een overnachting in Chisinau 

dag 5 wo Doorsteek sinister Tiraspol, overnachting Odessa 

dag 6 do Zwarte Zee aan rechterkant, bivak aan kust 

dag 7 vr Grensovergang Rusland, eindigen in Rostov, via de binnenwegen scherpen we de challenge aan 

dag 8 za We blijven nog in Rusland en pitten in boeddhistisch Elista, de teller staat op 4.200km 

dag 9 zo Grensovergang Kazachstan, overnachting Ganyushkino 

dag 10 ma Gunyashkino - Kulsary, we nemen een short cut en proeven de eerste tracks 

dag 11 di Kulsary - Bozoy, na een tijdje houdt de weg op en omarmt onze bolide de wereld van het onverharde 

dag 12 wo Bozoy - Aralsk, relaxt stukje pistes van 300km 

dag 13 do Hier pakken we weer flink aantal kilometers richting Garaghandy 

dag 14 vr Steken door naar hoofdstad Astana voor rustdag, nog niet moe? Dan verruillen we asfalt en rustdag voor pistes 

dag 15 za Rustdag Astana voor sleutelen aan de auto (of we zijn nog onderweg via het Tengiz meer) 

dag 16 zo Sturen richting NO Kazachstan, bivak in Bayanawail 

dag 17 ma Laatste dag Kazachstan, we pitten voor grens Rusland 

dag 18 di Grensovergang Rusland, heftig Altai gebergte 

dag 19 wo Altai gebergte ruilen we in voor stoffig Kosh Agach 

dag 20 do Grensoversteek Rusland - Mongolië, bivak aan meer 

dag 21 vr Next stop Ulaangom, prima plek voor proviand 

dag 22 za Bivak aan meer 

dag 23 zo Nomrog 

dag 24 ma Nomrog - Tsagaan nuur 

dag 25 di Rustdag Tsagaan nuur, catch up teams 

dag 26 wo Tsagaan nuur - Khakhorin, oude hoofdstad 

dag 27 do Finish Ulaanbaatar 
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dag 28 vr Inleveren auto voor verkoop goede doel 

 

 

Meer informatie over de organisatie: www.mongolchallenge.com en www.amsterdamdakar.com 

 

De goede doelen 
 

Het uiteindelijke doel van onze Challenge is natuurlijk het verzamelen van zoveel mogelijk geld voor onze 
goede doelen. We vinden het belangrijk dat u als sponsor weet waarom wij juist deze doelen willen sponsoren. 
Omdat alle goeds in drievoud komt kiezen we voor drie goede doelen, gebaseerd op onze drie pijlers. 

De drie pijlers 

De pijlers op basis waarvan we deze doelen hebben bepaald zijn als volgt: 

 

1. Het goede doel moet ‘renderen’. Zoals ‘geld geld maakt’ moeten het goede doel zichzelf ook dubbel 
kunnen versterken met onze hulp. 

2. Het moet ‘dicht bij onszelf en onze sponsors liggen’. Tastbare doelen in relatie tot onze persoonlijke 
omstandigheden hier, maar dan voor mensen daar. 

3. Het doel moet een ‘kansen doel’ zijn. Grote, welbekende goede doelen organisaties hebben al een 
positie kunnen verwerven en ‘komen er wel’. Juist nieuwe en kleinere initiatieven hebben extra steun 
nodig. Tevens weten we hier ook van dat er geen geld ‘blijft hangen’. 

Wanneer je deze drie pijlers goed beschouwd zie je dat ze ook altijd van toepassing zijn op zelfstandig 
ondernemers. Zoals onze sponsors, zoals ons team. Hart voor het werk en met passie om er wat moois van te 
maken! 

 

http://www.mongolchallenge.com/
http://www.amsterdamdakar.com/
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De drie goede doelen 

We hebben gekozen voor een drietal goede doelen. Op basis van een gezonde inschatting dat we welwillende 

sponsors kunnen vinden voor dit initiatief maken we bij voorkeur 3 organisaties blij. 

Lokale projecten in Mongolie (via de organisatie) 

Via de organisatie van de Challenge worden lokale, kleinschalige projecten in Mongolië ondersteund. Meer 
specifieke info volgt nog want de organisatie maakt op dit moment een projectenlijst. Het is zeer waarschijnlijk 
dat dit goede doel betrekking heeft op kansarme kinderen in de buurt van Ulaan Baator. 

Ons team gaat een project dat ons aanspreekt op meerdere manieren steunen, namelijk door de 
verkoopopbrengst van onze auto te doneren aan het project en het donatie-streefbedrag te schenken aan het 
project. 

Target? 

Voor dit doel willen we minimaal € 6000,- aan donaties ontvangen. Dit is inclusief de auto. 

Microkedieten ter bevordering van zelfstandig ondernemerschap 

Microkrediet is een onderdeel van het groter omvattende begrip microfinanciering. Microkredieten zijn kleine 

leningen (tot maximaal enkele honderden euro’s) die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vrouwelijke) 

ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en 

een gebrek aan kredietgeschiedenis niet kunnen lenen bij traditionele banken.  

Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van 

een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiële positie te verbeteren. Het gaat 

hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen (ontwikkelen van financiering) en niet alleen om het geven van 

geld (financiering van ontwikkeling). Microkrediet wordt zowel voor winstgeneratie als ook als non-profit 

initiatief aangeboden. Een belangrijke ambassadeur voor micro-kredieten in Nederland is prinses Maxima. 

Target? 

Voor dit doel willen we minimaal € 2000,- aan donaties ontvangen. 

Artsen Zonder Vakantie 

“De kerntaak van Artsen Zonder Vakantie is het sturen van teams met specialisten naar ziekenhuizen in Afrika. 

Tijdens hun vakantie staan onze mensen aan de operatietafel of naast het ziekenbed samen met hun Afrikaanse 

collega’s. 

Onze artsen en verpleegkundigen opereren en behandelen in Afrikaanse ziekenhuizen patiënten die anders geen 

kans op genezing hebben. Terwijl ze aan het werk zijn, leren onze mensen het Afrikaans personeel nieuwe 

technieken. 

Zo draagt AZV bij aan de duurzame verbetering van de zorgen in Afrikaanse ziekenhuizen.” 

Via Alfons’ collega orthopedisch specialist dr. Jan Bos zijn we in contact gekomen met deze organisatie. Jan 

geeft zijn vakantie op om de mensen in Rwanda te helpen zodat zij zich daar verder kunnen ontwikkelen. Wij 

gebruiken ook onze vakantie om deze Challenge te gaan rijden. 

Dit doel past binnen onze drie pijlers (zie hier ) omdat we collega dr. Jan Bos en hiermee de project aldaar, 

persoonlijk kennen. AZV zorgt voor rendement; er wordt niet alleen geld gebracht maar vooral ook gewerkt 

aan duurzame educatie en ontwikkeling van de faciliteiten daar. Het bewezen een structurele verbetering 

geeft. Voor meer informatie over dit goede doel: http://www.azv.be/nl/onze-kerntaak voor meer informatie 

over dr. Jan Bos: http://www.viasana.nl/orthopedisch-chirurgen/dr-jan-bos.aspx 

Target? 

Voor dit doel willen we minimaal € 2.000,- aan donaties ontvangen. 
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Media 
 

Team Peters heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk media-aandacht te genereren om de exposure van 

onze  Challenge, maar zeker ook die van onze sponsors zo groot mogelijk te houden. 

Team Peters zal met een team van vrijwilligers (marketing mensen, journalisten en tekstschrijvers) zorgen voor 

een professionele mediacampagne. Bedrijven die Team Peters sponsoren krijgen in ruil daarvoor desgewenst 

ondersteuning van deze mensen waardoor het sponsoren extra interessant wordt gemaakt.  

Het is dus niet alleen louter een gift voor het goede doel, maar uw bedrijft krijgt er ook echt wat voor terug. De 

doelstelling van Team Peters is dat de sponsoring van ons team u méér oplevert dan het uitgeven van hetzelfde 

bedrag aan andere marketingactiviteiten. 

Media die worden ingezet zijn o.a. lokale nieuwsbladen, weekbladen, internet, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

lokale / regionale TV en radio. Landelijke TV- (en eventueel radio-) promotie voor de Challenge zal worden 

gecoördineerd door de organisatie van de Challenge. Hierbij staat het de deelnemende teams vrij om 

initiatieven hiervoor voor te stellen. 

Internet 

Op de website van Team Peters (www.teampeters.nl) is alle informatie over het team, de Challenge maar 

vooral ook zijn de sponsoren terug te vinden. Vooraf zal middels ‘blogging’ de nodige informatie over de 

ontwikkelingen van het team worden gepubliceerd. Daarnaast is de website, samen met Twitter, hét kanaal 

van informatie en verslaglegging tijdens de Challenge. Middels het versturen van sms-berichten zal op de 

website een RSS feed worden gevuld. Dit zorgt voor wederkerende bezoekers en maakt het mogelijk alle 

avontuur rechtstreeks te volgen. Door de juiste en volledige opzet van de website (ook veel extra informatie) is 

de site ook interessant voor Google.   

Twitter, Facebook, LinkedIn 

Dé media om Team Peters real time te blijven volgen tijdens de Challenge. Via de LinkedIn share button op de 

website kunnen de medewerkers van uw bedrijf uw sponsoractiviteiten aan Team Peters delen. Hiermee wordt 

de maatschappelijke betrokkenheid (binnen MVO) van uw onderneming breeduit uitgedragen. 

Regionale kranten 

Naast het frequent sturen van persberichten zal Team Peters de mogelijkheid aangrijpen om voor de grotere 

sponsoren joint promotion advertisement  toe te passen.  

Weekblad Oplage 

Maasdriehoek 54.000 

Graafse Courant en De Koerier Mill 16.560 

Udens weekblad 43.500 

Boxmeers en Cuijks weekblad 28.990 

 

Sponsoren 
 

Er komt veel bij kijken om deze Challenge succesvol af te ronden en zonder sponsoring is deze Challenge 

onmogelijk. Ondanks onze eigen bijdragen zijn we nergens zonder uw hulp. Gelet op de kosten en de 

streefbedragen willen we minimaal € 10.000,- ophalen. Er zijn verschillende manieren om ons team te 
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sponsoren. Onderstaand noemen we enkele voorbeelden. Mocht u nog een ander idee hebben, dan is dat 

natuurlijk altijd welkom! 

De allereerste Mongol Challenge vanuit Nederland is natuurlijk een heel mooie aangelegenheid om uw bedrijf 

aan te verbinden. Dit maatschappelijk verantwoord initiatief past perfect binnen het steeds belangrijk 

wordende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO).  

Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn, zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever. 

MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de 

arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf 

waar zij werken. 

MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een 

streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig 

om MVO-activiteiten te communiceren. 

MVO kan een korte termijn noodzaak worden. Dit is onder andere te merken aan 

consumentenboycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. Bedrijven 

die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots. 

 

Bron: www.mvonederland.nl 

 

Daarnaast krijgt u natuurlijk een grotere exposure van uw bedrijfsnaam, bedrijfsactiviteiten of eventueel een 

bepaalde product van uw bedrijf of merk. Het afgelopen jaar hebben de nationale en regionale radiozenders, 

televisiezenders en kranten ruim aandacht aan deze challenges gegeven en de verwachting is dat dit voor deze 

eerste Mongol Challenge niet anders zal zijn. 

Vormen van sponsoring 
 

Als bedrijf kunt u op verschillende manieren sponsoren, zodoende zal er altijd wel een geschikte keuze voor u 

te maken zijn. We geven onderstaande een aantal voorbeelden.  

Hoofdsponsor 

De kans om uw bedrijf in de picture te zetten. Als hoofdsponsor geniet u maximaal van alle exposure die Team 

Peters zal genereren. Met een donatie of sponsoring vanaf € 2.000,- wordt u hoofdsponsor.  

Autosponsor  

Als autosponsor kunt u de auto schenken die ons deze Challenge mogelijk maakt. Hiermee wordt u direct ook 

hoofdsponsor. Er zijn een aantal restricties aan de auto. Neem dus altijd eerst contact met ons op mocht u ons 

hiermee willen helpen! 

Thema sponsor 

Thema-sponsoring is de ideale mogelijkheid om op basis van, of met een knipoog naar, uw bedrijfsactiviteiten 

te sponsoren. U kiest een thema op basis waarvan u ons steunt. Door de keuze van een thema maakt dit uw 

sponsoring ook interessanter naar uw klanten toe of binnen uw branche. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

persbericht in een vakblad over uw goede daad. Voorbeelden hiervan zijn: 
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Car Support  sponsor 

10.000 km over buitenwegen, binnenwegen en helemaal geen wegen maakt dat de auto wel wat te lijden 

heeft. U sponsort t.b.v. onderdelen en benodigdheden voor de auto. 

Vooral interessant voor bedrijven die handelen in auto’s, automaterialen verkopen, auto’s 

demonteren, auto’s repareren, banden en velgen verkopen, auto-accessoires verkopen etc. 

Equipment en voeding sponsor 

De Challenge is een behoorlijke duurtocht en gaat zeker niet van hotel naar hotel. Er is dus veel meer nodig dan 

alleen de auto zelf. U sponsort benodigdheden die we als team nodig hebben om de Challenge uit te kunnen 

voeren. Dit kan op velerlei gebied zijn, van gasbrandertje tot spanband en van oploskoffie tot krachtvoeding. 

Alle materiele producten zullen ook ten gunste worden gebracht van het goede doel. 

Vooral interessant voor bedrijven die actief zijn in de recreatiebranche, supermarkten, 

bouwmarkten, geavanceerde voedselproducten etc. 

Communicatie/ICT/Media sponsor 

Denk hierbij aan het mogelijk maken van communicatie tussen de teams onderling, maar ook naar en met het 

thuisfront zodat we kunnen blijven communiceren wie de Challenge ook alweer mogelijk hebben gemaakt…  

Vooral interessant voor bedrijven uit de consumentenelektronica, communicatiebranche, 

automatisering, webwinkels maar vooral ook uitgeverijen, radiostations, omroepen. 

Safety &  health sponsor 

De Challenge is alles behalve zonder gevaar. Er moet dus het nodige geregeld worden zodat we de Challenge 

veilig kunnen volbrengen. Zaken zoals diverse boeken, landkaarten, verzekeringen, visa, vaccinatie, terugreis en 

‘smeergeld’ vallen hieronder. 

Interessant voor bedrijven uit de gezondheidszorg, verzekeringswereld, boekhandel en 

reisbranche. 

Thema sponsor kunt u dus worden door donatie van zowel geld als middelen. 

 

Kleding sponsor 

Wanneer bedrijven en particulieren sponsoren wil Team Peters daar graag iets extra’s voor terug doen. Door 

sponsoring of giften boven een bepaald bedrag krijgt de sponsor een (gesponsord) merchandise artikel. Het 

idee hierachter is dat vooral particulieren dan eerder geneigd zijn grotere bedragen te geven, mede hierdoor 

zal ook de bekendheid sterk toenemen. Tevens zal Team Peters deze kleding gedurende de hele Challenge en 

alle promotionele activiteiten dragen. Grote exposure dus! 

Interessant voor alle bedrijven die graag hun naam zien op alle kleding die zowel de donateurs 

en sponsoren alsmede de teamleden dragen. 

 

Dagsponsor 

Hiermee sponsort u een bepaald traject op een zelf te kiezen dag (zolang nog beschikbaar). Met naam en 

toenaam bent u dan officieel Track sponsor van de dag! (zie bijlage 1) 

Deze mogelijkheid geldt alleen voor ZZP’ers en particulieren. 
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Vrije donatie 

Natuurlijk mag u ook altijd een vrije donatie doen. De hoogte van het bedrag bepaalt dan wat u er voor terug 

krijgt. 

 

Natuurlijk is een combinatie van bovenstaande ook altijd mogelijk. Zo krijgt u als hoofdsponsor namelijk ook 

altijd een vermelding op de merchandise kleding. 

Naast deze vormen van sponsoring vragen wij alle bedrijven klein (promotie)materiaal te doneren dat leuk is 

om weg te geven. Kinderen zijn dol op leuke stickers, ballonnen, spelletjes, sleutelhangers, etc.  

 

Als particulier sponsoren of doneren 
 

Ook als particulier kunt u ons team ondersteunen. Dit kan op de volgende manieren: 

 Sponsor van de dag! Sponsor een bepaald traject op een zelf te kiezen dag. Met naam en toenaam ben 

jij dan officieel Track sponsor van de dag! (zie bijlage 1) 

 Go Jerrycan! sponsor. Voor meer dan 10.000 km hebben we heel wat brandstof nodig. Doneer daarom 

een virtuele jerrycan (groen € 10,-  brons € 20,- zilver € 35,- of goud € 50,-). Op het virtuele jerrycan op 

de website staat jouw donatie. 

 Spullen doneren (zie de verlanglijst op onze website www.teampeters.nl) 

 Meedoen met de veiling. Door sponsors beschikbaar gestelde objecten worden t.b.v. onze Challenge 

geveild. Volg hiervoor onze website. 

 Doneer je oude mobiele telefoon.  

 Het staat je natuurlijk ook altijd vrij een vrije donatie te doen! 

Op welke manier je onze Challenge ook ondersteund , in veel gevallen doen we ook iets extra’s voor je terug! 

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Wat krijg ik er voor terug?’ 

 

Wat krijg ik er voor terug? 
 

Sticker op de auto 

‘Meerijden op de auto’ is één van de mooiste dingen die onze sponsoren terug kunnen krijgen voor hun 

vrijgevigheid. Al vanaf het moment van aanschaf (of bij gereedkomen reparatie) is uw logo in de regio te zien 

op deze steeds opvallender wordende auto. Wij zullen namelijk zo snel als mogelijk met de auto ‘reclame’ gaan 

rijden. Bij aftrap van de Challenge in Amsterdam (waar veel media bij aanwezig zal zijn) is er een grote, 

landelijke exposure en vanaf dat moment zal uw logo ruim 10.000 km door vele verschillende landen 

aanschouwd worden. 

Voor een vermelding op de auto gelden de volgende regels: 
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Donatie of sponsorwaarde: 

Donatiebedrag Plaatsing logo 

Donaties vanaf € 250,- tm € 499,- logo op de auto op **locatie 

Donaties vanaf € 500,- tm € 749,- logo op de auto op ***locatie 

Donaties vanaf € 750,- tm € 999,- logo auto op **** locatie 

Donaties vanaf € 1.000,- tm € 1.999,- logo op de auto op ***** locatie 

Donaties boven €2.000,- Opvallend en gegarandeerd logo ± 1000x400 mm op 
zijkant van de auto 

 (grootte afhankelijk van aanbod en mogelijkheden; worden definitief zodra merk en type auto bekend zijn.) 

Sterren Plaatsingsgebieden 

***** zijkant van de auto (hoog) 

**** motorkap of achterruit of voorspatborden of 
achterspatborden of zonnestrip voorruit 

*** zijkant auto (laag) of bumper voor 

** op de achterbumper en achterklep 

 

 

Reclame op de teamkleding 

Om deze Challenge nog meer exposure te geven wordt er officiële teamkleding geïntroduceerd. Deze 

teamkleding zal tijdens de Challenge en alle promo-activiteiten daaromheen gedragen worden door het team. 

Maar ook is dit dezelfde kleding die de donateurs en sponsors vanaf een bepaald bedrag ontvangen als dank 

voor hun gift. (opdruk in één kleur, opmaak zie voorbeeldimpressie). 

 

 

 

 

 

 

 

Donatiebedrag Locatie logo 

Donaties van € 800,- tm € 999,- Logo op alle t-shirts (voor- en achterzijde) 

Donaties van € 1000,- tm €1499,- Logo op alle kleding (t-shirt, sweater, body-warmer voor 
en achter) 

Donaties boven € 1.500,- Logo op alle kleding en op mouw (bij t-shirt  en sweater) 

 

Joint promotion en lokale media 

Met het doen uitgaan van persberichten zal team Peters een opvallende advertentie plaatsen waarin de 

sponsors worden genoemd. Deze joint promotion wordt aangeboden voor de grotere sponsors. De oppervlakte 

(in mm) zal prevaleren boven het drukken van meerdere kleuren. Drukkleur nader te bepalen. 
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Daarnaast zullen de grotere sponsoren zoveel mogelijk genoemd worden op radio 

Donatiebedrag Plaatsing 

Donaties boven €1.000,- Plaatsing in regionale bladen 

 

Vermelding op onze website 

Iedere donatie of sponsoring boven de € 20,- krijgt een vermelding op de website www.teampeters.nl (tenzij 

anders gewenst). Daartoe gelden de volgende regels: 

Donatiebedrag Plaatsing logo 

Donaties vanaf € 20,- tm € 49,- Vermelding (geen bedrijfsnaam) in tekst op website (lijst 
van eeuwig dankbare) 

Donaties vanaf € 50,- tm € 99,- Vermelding naam op website met desgewenst link naar 
eigen website 

Donaties vanaf € 100,- tm € 249,- Logo (max. 300px breed) op sponsorpagina website 
(incl. link) 

Donaties vanaf € 250,- tm € 499,- Logo (max. 300px breed) op sponsorpagina website incl. 
QR code* en korte toelichting in overleg 

Donaties vanaf € 500,- tm € 749,- Voornoemde plus logo op voorpagina (roterende logo’s) 
(hier komen ook de berichten te staan!) 

Donaties boven € 750,- Eigen promo pagina op onze website, gemaakt door 
onze redactie incl. alle voornoemde. 

*QR code: Hiermee bieden we de bezoekers van de website een speciale verborgen aanbieding of promo naar 

een bepaalde product of dienst van uw bedrijf. 

Team-auto ter beschikking 

Voor de grote sponsoren bestaat er de mogelijkheid om de team-auto voor één dag te gebruiken ten behoeve 

van eigen promotionele activiteiten (zoals bijv. een dealerdag, beursstand etc.) 

Donatiebedrag Beschikking 

Donaties vanaf €1.500,- In overleg met Team Peters 

 

Merchandise 

Voor iedere donatie die we ontvangen willen we ook graag wat terug doen. Daarom krijgen donateurs en 

sponsoren die dit willen vanaf € 35,- een officieel Team Peters merchandise artikel. Deze merchandise is 

gesponsord door de kleding sponsoren en is dezelfde die wij als team zullen dragen tijdens de Challenge! 

Donatiebedrag Merchandise artikel 

Donaties vanaf € 35,- Team Peters T-shirt  

Donaties vanaf € 55,- Team Peters polo shirt  

Donaties vanaf € 75,- Team Peters sweater* 

Donaties vanaf € 150,- Team Peters bodywarmer* 

 
 (* Of vergelijkbaar artikel) 

De merchandise artikelen zullen medio mei beschikbaar komen. Sponsoren en donateurs die bekend worden 

na mei 2011 zullen mogelijk geen merchandise artikel meer ontvangen. Dit wordt op onze website kenbaar 

gemaakt. 
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Contactgegevens 
 

Wij staan u natuurlijk graag te woord als u na het lezen van dit sponsorplan enthousiast bent geworden en 

graag meer wilt weten of uw naam wilt verbinden aan onze Challenge. 

Mocht u willen sponsoren dan staan wij u natuurlijk graag persoonlijk te woord, maar ook kunt u het bijgaande 

formulier invullen om rechtstreeks uw sponsoring aan ons bekend te maken. 

U kunt ons op diverse manieren bereiken. 

U neemt contact op met Alfons Peters voor sponsoring, donaties, media & pers en informatie over de 

Challenge.  

U neemt contact op met Mat Peters voor aangelegenheden omtrent de auto. 

 

 Alfons Peters Mat Peters 

Telefoon 06 - 25 44 44 33 
 

06 – 54 95 34 47 
0485 – 47 84 07 

E-mail peters.alfons@gmail.com   

Website www.teampeters.nl www.teampeters.nl 

Facebook http://j.mp/ihj8yF   (voorlopig)  

Twitter @mongolchallenge @mongolchallenge 

Bank 0786201053 tnv AG PETERS e/o MJ 
PETERS o.v.v. Mongol Challenge 

IBAN: NL35AKBK0786201053 
BIC:  AKBKNL2R 

 

 

  

mailto:peters.alfons@gmail.com
http://www.teampeters.nl/
http://www.teampeters.nl/
http://j.mp/ihj8yF
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Voorwaarden en disclaimer 
 

M.J. (Mat) Peters en A.G. (Alfons) Peters, verder genoemd als ‘Team Peters’, gaan deelnemen aan een autoduurtocht ten 
behoeve van het goede doel. De duurtocht start 04 juni 2011 in Amsterdam en eindigt 4 weken later in Ulan Bator, de 
hoofdstad van Mongolië. De organisatie van de duurtocht is in handen van Extreme Challenges BV, verder genoemd als ‘de 
organisatie’. Deze duurtocht zal verder genoemd worden als ‘de Challenge’. Van de organisatie wordt een startbewijs en 
nummer verkregen waaronder Team Peters officieel bekend zal staan. Deze zal met de sponsors worden gecommuniceerd. 
Daarnaast is Team Peters ook terug te vinden onder de teams pagina op de website van de organisatie 
www.mongolchallenge.com. 

Team Peters zal zich volledig en maximaal inzetten de Challenge tot een goed einde te brengen. 

Team Peters zal bij elke sponsoring duidelijk aangeven waarvoor deze donatie gebruikt zal worden, doch behoudt zij het 
recht indien de noodzaak hierom vraagt dit anders aan te wenden ten behoeve van de Challenge. 

Bij sponsoring zal altijd in overleg worden besloten op welke manier wederzijdse namen en beeldmerken gebruikt mogen 
worden.  

Het is sponsors niet toegestaan zonder overleg de naam of beeldmerk van Team Peters te gebruiken en of contact te 
zoeken omtrent de Challenge met media in welke hoedanigheid dan ook. 

Sponsors mogen na overleg Team Peters’ Challenge gebruiken, doch wanneer dit landelijke of internationale media-
aandacht betreft dient hier ook altijd de organisatie van de Mongol Challenge over te worden gecontacteerd.  

Team Peters behoudt zich het recht om naar eigen inzicht andere activiteiten dan in dit plan beschreven te ondernemen 
ten gunste van de Challenge. 

Hoewel Team Peters haar uiterste best zal doen om al het in dit sponsorplan genoemde te realiseren kan er onverhoopt 
een situatie ontstaan waarbij dit niet haalbaar blijkt te zijn. Team Peters zal zich in alle gevallen altijd tot u wenden wanneer 
dit zich aangaande uw sponsoring zal voordoen. In goed overleg zal worden omgezien naar een passend alternatief. 
Wanneer dit niet voorhanden is zal indien dit gewenst en thans nog mogelijk is uw sponsoring ongedaan worden gemaakt. 
Dit beperkt zich echter wel tot hetgeen redelijkerwijs en zonder extra kosten terug te geven is. 

Mocht Team Peters gedurende de Challenge dermate in problemen geraken dat er geen andere optie is om de Challenge af 
te breken zal Team Peters al hetgeen tot op dat moment ter beschikking gesteld gekregen contant proberen te maken ten 
gunste van de genoemde goede doelen. 

Mocht onverhoopt Team Peters geheel niet kunnen deelnemen aan de Challenge dan zal al hetgeen geschonken contant 
worden gemaakt en ter keuze bij de sponsoren komen te liggen voor a. refunding of b. schenking van hetgeen gesponsord 
of gedoneerd aan de goede doelen. 

Bij geschillen zal eerst in overleg geprobeerd worden het geschil te beslechten. Mocht het geschil groter zijn dan de omvang 
van de Challenge kan Team Peters niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Team Peters kan niet verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk gesteld voor mogelijk nadelige gevolgen voor 
haar donateurs en sponsoren voortvloeiende uit de Challenge tenzij zij hier nadrukkelijk opzettelijk verantwoordelijk voor 
blijken te zijn. 

Sponsoring zal pas worden geëffectueerd wanneer de producten en of middelen ter beschikking van Team Peters zijn 
gesteld. 

Met het ondertekenen van de sponsorovereenkomst is toezegging een feit en gelden er wederzijdse verplichtingen. Het is 
behoudens uitzonderingen niet mogelijk een toegezegde sponsoring te annuleren. 

Sponsoring van Team Peters behelst een éénmalige sponsoring, specifiek voor de Challenge. Er is geen sprake van 
wederkerigheid. 

Dit document is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld, mochten er derhalve fouten in dit plan staan dan behoudt Team 
Peters alle rechten. 

©2011 Team Peters  

http://www.mongolchallenge.com/
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Bijlagen 

Dag dagnaam Omschrijving Bedrag Sponsor 
dag 1 za Amsterdam - Berlijn  €      70,00    

dag 2 zo Berlijn - Prešov  €      80,00    

dag 3 ma Prešov - Noord Roemenië  €      50,00    

dag 4 di Noord-Roemenië - Chisinau  €      50,00    

dag 5 wo Doorsteek sinister Tiraspol, overnachting Odessa  €      20,00    

dag 6 do Zwarte Zee aan rechterkant, bivak aan kust  €      50,00    

dag 7 vr Grensovergang Rusland, eindigen in Rostov, via de binnenwegen scherpen we de challenge aan  €      50,00    

dag 8 za We blijven nog in Rusland en pitten in boeddhistisch Elista, de teller staat op 4.200km  €      55,00    

dag 9 zo Grensovergang Kazachstan, overnachting Ganyushkino  €      50,00    

dag 10 ma Gunyashkino - Kulsary, we nemen een short cut en proeven de eerste tracks  €      40,00    

dag 11 di Kulsary - Bozoy, na een tijdje houdt de weg op en omarmt onze bolide de wereld van het onverharde  €      40,00    

dag 12 wo Bozoy - Aralsk, relaxt stukje pistes van 300km  €      30,00    

dag 13 do Hier pakken we weer flink aantal kilometers richting Garaghandy  €      75,00    

dag 14 vr Steken door naar hoofdstad Astana voor rustdag, nog niet moe? Dan verruillen we asfalt en rustdag voor pistes  €      40,00    

dag 15 za Rustdag Astana voor sleutelen aan de auto (of we zijn nog onderweg via het Tengiz meer)  €      25,00    

dag 16 zo Sturen richting NO Kazachstan, bivak in Bayanawail  €      50,00    

dag 17 ma Laatste dag Kazachstan, we pitten voor grens Rusland  €      50,00    

dag 18 di Grensovergang Rusland, heftig Altai gebergte  €      50,00    

dag 19 wo Altai gebergte ruilen we in voor stoffig Kosh Agach  €      55,00    

dag 20 do Grensoversteek Rusland - Mongolië, bivak aan meer  €      50,00    

dag 21 vr Next stop Ulaangom, prima plek voor proviand  €      45,00    

dag 22 za Bivak aan meer  €      50,00    

dag 23 zo Nomrog  €      40,00    

dag 24 ma Nomrog - Tsagaan nuur  €      50,00    

dag 25 di Rustdag Tsagaan nuur, catch up teams  €      20,00    

dag 26 wo Tsagaan nuur - Khakhorin, oude hoofdstad  €      50,00    

dag 27 do Finish Ulaanbaatar  €      45,00    

dag 28 vr Inleveren auto voor verkoop goede doel 
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Dit sponsorplan is afgedrukt met 

medewerking  van: 

v.1.01 

www.teampeters.nl 


