
SPONSORING 
INFORMATIE

Marathon Team G.S.S.V TJAS



Over G.S.S.V Tjas

Over het G.S.S.V 
Tjas Marathon Team Beloftenrijders 

De Groninger Studenten Schaats Vereniging Tjas maakt dit jaar haar 52e jaar 
vol. 

Tjas mag zich, met meer dan 400 leden, de grootste studenten 
schaatsvereniging noemen van de wereld. Vol trots betreden wij elk jaar in het 
mooie Groningen de ijsbaan, reist Tjas stad en land af achter haar tjastoppers 
aan, of wanneer in Groningen, moedigt Tjas haar rijders tijdens menig NSSK 
aan. 

Tjas is natuurlijk niet alleen schaatsen. Tjas organiseert ook elk jaar een 
reis naar Collalbo, schaatshart van Italië. In de Zomer reist Tjas af naar de 
Ardennen voor een trainingskamp. Want elke zomer zijn de Tjassers minstens 
drie keer per week in de buitenlucht te vinden in de vorm van wielrennen en 
droogtrainingen. 

Tjas neemt haar taak als schaatsvereniging en boegbeeld van het 
studentenschaatsen erg serieus. Daarom is er niet alleen een wedstrijd 
opleidingsploeg opgezet, maar mag Tjas met trots spreken over haar eigen 
Marathonploeg. Schaatsen betreft immers niet alleen maar een race tegen de 
klok, maar ook een race tegen de elementen, tegen jezelf, tegen elkaar, tegen 
het ijs. 

Want Marathon is niet alleen rondjes rijden op de ijsbaan, marathon is een 
tactiek, marathon is uithoudingsvermogen, marathon is zo veel dat we er nog 
wel over door kunnen gaan. Bij de marathon zijn er drie klassen waarin men kan 
rijden: Topdivisie Heren en Dames, Beloftendivisie, en de C-klassie. 

Ons Tjas Team Bestaat uit 2 Beloftenrijders en 7 C-rijders. Zie de 
volgende pagina’s om meer te weten te komen over onze rijders en wat de 
mogelijkheden zijn als potentiëel sponsor van het team. Coen Stellinga Jochem Kerssies



PLOEGNAAM - Bij een hoofdsponsorschap zal het team uw bedrijfsnaam dragen.

SCHAATSPAK EN TEAMKLEDING - Het team zal rijden in pakken ontworpen naar uw 
bedrijfskleuren, met uw bedrijfslogo prominent voorop het pak.
Social Media - Naast dat uw bedrijf in alle social media posts rondom het team vernoemd 
zal worden, is er de mogelijkheid voor berichten specifiek voor uw bedrijf. (Bijvoorbeeld 
met uw producten, tijdens activiteiten of bij uw vestiging)

NIEUWSBRIEF - Gedurende het seizoen zal u de nieuwsbrief van onze marathonploeg 
ontvangen waarmee u en uw bedrijf op de hoogte wordt gehouden van het reilen en 
zeilen van de ploeg.

WEDSTRIJDKAARTEN - Bij een hoofdsponsorschap worden er voor diverse wedstrijden 
kaarten beschikbaar gesteld voor uw bedrijf en bedrijfsrelaties. Ook kunnen er VIP 
arrangementen samen worden gesteld voor medewerkers of zakenrelaties.

CLINICS -  Het team kan clinics verzorgen, bijvoorbeeld als bedrijfsuitje of familiedag. 
Hierbij kunt u denken aan schaatsclinics zowel beginnende als gevorderde schaatsers, 
of zomertraining op de racefiets of schaatsspecifieke trainingen.

FIETSTOCHT - De schaatsers maken gedurende het jaar veel trainingsuren op de fiets. 
U, uw medewerkers of andere relaties kunnen zich regelmatig bij deze fietstochten 
aansluiten

ZOMERTRAININGEN OF TRAININGSKAMP - Daag u en uw medewerkers sportief uit 
en train samen met het team. Ervaar hoe het is om als topsporter te trainen. Onder 
begeleiding van ervaren trainers van G.S.S.V. Tjas.

FIETSKLEDING - Zichtbaarheid van het team en uw bedrijf tijdens fietstrainingen. Perfect 
als sportief relatiegeschenk
Weissensee - Moedig het team aan bij de bijzondere natuurijswedstrijden op de 
Weissensee in Oostenrijk. Naast zelf schaatsen, is hier volop ruimte voor skiën, fietsen 
en wandelen

TJASMARATHON/NSK MARATHON - De Tjasmarathon zal uw bedrijfsnaam dragen.
U zou sponsor kunnen zijn van het Nederlands Studenten Kampioenschap Marathon

Mogelijkheden rondom het 
sponsorschap

C-Rijders Dames 

C-Rijders Heren 

De volgende lijst geeft een indruk van de mogelijkheden rondom de 
marathonploeg die wij u als sponsor zouden kunnen bieden. De invulling hiervan 

kan natuurlijk naar uw wensen worden afgesteld.

Andrea Dalstra

Bart Mol Sietse Sinnema

Binne Pier de Haan

Thiadrik Kramer

Stella KleinhuisMarchien Goldhoorn



Sponsorpakketten 

5-jarig contract (p.j.)
2 jarig contract (p.j.)

Ploegnaam 

Logo op pak

Social media (Getagd in elke 
post)

Custom social media post
bijvoorbeeld met uw product, 
bij de clinic of bij uw bedrijf

Nieuwsbrief

Kaarten bij thuiswedstrijd

Schaatsclinic 
Fietsclinic en Fietstochten 
met team

Tjasmarathon krijgt 
bedrijfsnaam
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BRONS ZILVER GOUD

De Club van 50

Natuurlijk snappen we heel goed dat soms grote bedragen simpelweg niet 
uitkunnen. Toch willen we graag hen die belangstelling hebben voor het 
Marathonschaatsen, maar niet de capaciteiten hebben voor een groot 

sponsorschap, toch betrekken. Hiervoor hebben wij een club van 50 opgezet. 

WAT HOUDT DAT IN? 
Een club van 50 betekend dat u lid wordt van een groepje individuelen of bedrijven 

die ervoor kiezen per jaar 50 euro te sponsoren aan Team Tjas. Dit wordt 
afgeschreven in September/Oktober, wanneer het schaatsseizoen begint. 

WAAROM? 
Door ons te sponsoren met een iets kleiner bedrag helpt u ons nog steeds ons 

team te ondersteunen. Dit geld zal worden gebruikt om bezine te betalen wanneer 
wij naar wedstrijden gaan. Ook kunnen wij hiervan kleine clinics regelen en 

promotiemateriaal printen en verspreiden. 

Uw naam zal komen te staan op onze website onder De Club van 50 en aan het eind 
van het seizoen zal het team een leuke schaatsclinic verzorgen voor de leden van de 

club van 50 en de andere sponsoren. 
Natuurlijk kunt u ook altijd het team komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden. 

HOE KAN IK LID WORDEN? 
Lid worden is niet lastig. Stuur ons een mailtje naar marathontjas@gmail.com en 

laat ons weten dat u lid wilt worden. We zullen uw naam en email in onze lijst zetten 
voor het komende seizoen en u tijdig laten weten wanneer we een machtiging zullen 

doen. 

Wordt een vriend(in) van Marathon Team Tjas!
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Contact Informatie

Voor interesse of verdere vragen over het Tjas Marathon Team, zie de 
onderstaande contactinformatie. 

Voorzitter: Lennard Hut
Tel: +31 6 39113656
Email: marathontjas@gmail.com
Locatie: Sportcentrum Kardinge 
Website: www.Tjas.nl

Volg ons ook op:
Instagram: marathontjas
Facebook: marathontjas


