
    
Onderwerp: Sponsorwerving Handbikebattle 2020 

 
 

Geachte heer/ mevrouw,      
 
 
Tolbrug Specialistische Revalidatie doet ook dit jaar met een enthousiast team handbikers mee aan 
de ‘Handbikebattle’ in Oostenrijk. Voorgaande jaren is deelname hieraan voor de deelnemers en 
voor het team begeleiders een groot succes gebleken. Omdat deze activiteit buiten het reguliere 
revalidatieprogramma valt, zijn we voor deelname afhankelijk van sponsorgelden. Vandaar dat wij u 
deze brief sturen. 
 
De Handbikebattle is een wedstrijd voor handbikers, die sinds 2013 georganiseerd wordt in Tirol, 
Oostenrijk. Het parcours is de weg die omhoog loopt door het Kaunertal .  De finish is na 21 kilometer 
klimmen op de Ochsenalm op 2150 meter hoogte. Een prachtige klim, met hier en daar stevige 
stijgingspercentages (tot 14 %). Een ware uitdaging! Voor een sfeerimpressie kunt u onderstaande 
link bekijken: 

://www.youtube.com/watch?v=V5rodHp6kJw 
 
Tijdens deze battle zal er gestreden worden tegen teams van andere revalidatiecentra uit Nederland. 
 
Het daadwerkelijke doel van de battle is het aanbieden van een nieuwe uitdaging en het onder de 
aandacht brengen van een gezonde leefstijl voor mensen in een rolstoel. Hierbij is er aandacht en 
begeleiding  voor opbouw van conditie, het opnieuw ontdekken van de (on)mogelijkheden van een 
lijf met beperkingen, maar ook werken aan zelfvertrouwen, het vergroten van een sociaal netwerk en 
maatschappelijke participatie. 
Afgelopen jaar zijn we als 9e geëindigd van de 12 teams. Toen “We are the champions” gedraaid 
werd voor de nummer 1, voelde het toch als ónze overwinning. Wat een prestaties, wat een emoties, 
wat een mogelijkheden!  
 
Op 18 juni 2020 zal het team van Tolbrug Specialistische Revalidatie, de Toll-bridge bikers, 
vertegenwoordigd worden door  5 (ex)- revalidanten. Zij worden begeleid door een professioneel 
team van Tolbrug medewerkers, bestaande uit 1 revalidatiearts , 3 fysiotherapeuten en 1 
ergotherapeut.  

Ook dit jaar zullen de gegevens van onze deelnemers (o.a. conditieopbouw) gebruikt  worden voor 
onderzoek. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we rolstoelgebruikers, revalidatie-
professionals en ook de zorgverzekeraars meer inzicht geven.  
 
  



    
Tolbrug specialistische revalidatie 
Tolbrug Specialistische Revalidatie is een onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, 
met een  locatie in Uden. Hier kunnen inwoners van 's-Hertogenbosch, Uden en nabije omgeving 
terecht voor revalidatie behandeling. Vanuit Tolbrug willen wij laten zien waar een sportieve leefstijl 
met optimale training, doorzettingsvermogen en plezier toe kan leiden bij rolstoelgebruikers op 
korte, maar ook op de lange termijn.  
 
Wat hebben we nodig? 
Om het hele project te financieren hebben we in totaal €15.150,- nodig. Voor een overzicht van de 
begroting, zie bijlage 1. De deelnemers regelen zelf  hun (nieuwe) handbike (kosten variërend van 
€1000-€5000) en het onderhoud daarvan. Daarnaast betalen ze de medische keuring zelf.  
De organisatie van de Handbikebattle regelt een aangepast hotel waarvoor de kosten (€ 5500,-) voor 
onze eigen rekening komen. Hier zoeken we dus ook nog sponsoren voor. Verder zoeken we 
sponsoren om het (aangepaste) vervoer naar Oostenrijk te bekostigen/ beschikbaar te stellen voor 
deelnemers, begeleiders én al het materiaal. Om als team duidelijk herkenbaar te zijn zoeken we ook 
nog sponsors om trainingskleding en teamkleding aan te schaffen. Tolbrug en het JBZ zelf faciliteren 
de 5 medewerkers in tijd voor de organisatie en om tijdens de week van de handbikebattle zelf de 
deelnemers te kunnen begeleiden  

Hoe kunt u bijdragen?  
Wij hopen dat u ons project wilt steunen. Dit kan door een financiële bijdrage of door sponsoring in 
natura. U kunt hierbij denken aan kleding / gadgets / sportdranken / bedrukking / vervoer en 
dergelijke. U kunt ook kiezen uit verschillende sponsorpakketten die in bijlage 2 worden toegelicht.   
Vanzelfsprekend wordt elke bijdrage op prijs gesteld! 
 
Waarom meedoen als sponsor? 
1. U maakt  deze sportieve prestatie mogelijk.  
Door ons te sponsoren maakt u het mogelijk de uitdaging aan te gaan om de top van de Kaunertal 
gletsjer te bereiken! U steunt  onze visie omtrent een actieve leefstijl. Tevens draagt u bij aan een 
gezondere manier van leven  en een hogere kwaliteit van leven voor mensen in een rolstoel. 
 
2. Exposure voor uw bedrijf 
Wij zullen verschillende vormen van media gebruiken om de namen van onze sponsoren onder de 
aandacht te brengen. Zo maken we gebruik van het intranet van Tolbrug en van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis waar alle werknemers in het ziekenhuis dagelijks mee in aanraking komen.  We willen dit 
evenement onder de aandacht brengen middels publicaties in lokale (week)bladen en/ of lokale 
omroepen. 
Ook zullen we social media zoals facebook gebruiken. We hebben een eigen website en een 
facebookpagina waar alle namen van onze sponsors op komen te staan;  
Facebook:     www.facebook.com/Tollbridgebikers/  
 
Hier leest en ziet u onze ervaringen van afgelopen jaar, maar ook de voorbereiding op de uitdaging 
van 2020. En natuurlijk zal er verslag gedaan worden van de wedstrijd op donderdag 18 juni! 
  



    
Wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren aan deze fantastische uitdaging, zodat we met uw hulp de 
top zullen bereiken! 
 
Wilt u nog meer informatie of heeft u nog vragen? Dan kan u contact opnemen met  de 
sponsorcommissie;  
Daniek Pijnenburg   da.pijnenburg@tolbrug.nl  

Frank Zweekhorst   f.zweekhorst@jbz.nl  
 
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Wilt u direct doneren? U kunt uw bijdrage doneren op IBANnr. NL44 ABNA 0244 7459 00 t.n.v. 
Jeroen Bosch Ziekenhuis o.v.v. 1529931 HBB. 
 
Met sportieve groeten, 
 

 

 

 

 

 

De Toll-bridge Bikers 
Handbiketeam Tolbrug Specialistische Revalidatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: De Begroting 
Bijlage 2: Sponsorpakketten 
  



    
 
Bijlage 1: De Begroting 
 

UITGAVEN 

Hotelkosten € 5140,- 

Vervoer  
(o.a. huur bus , bus/ aanhanger voor 
materiaal ,benzine) 

€ 2500,- 

Kleding 
Fietskleding voor trainingen, 
teamkleding 

€ 2500,- 

Medische keuring € 1200,- 

Inschrijving HBB € 810,- 

Classificatie € 200,- 

Trainingsweekend € 1200,-  

Overige € 1600,- 

Totaal € 15.150,- 

 
 
 
 
 
Bijlage 2: Sponsorpakketten 
 

 
SPONSORPAKKETTEN TOLL-BRIDGE BIKERS 2020 

 
Pakket A:  € 500,- 

x Uw (bedrijfs-)naam wordt vermeld op onze website. 
x Uw (bedrijfs-)naam wordt vermeld op de Facebook pagina. 
x Uw logo wordt geplaats op de Wall of Fame bij de ingang of de wachtruimte van Tolbrug 

 
Pakket B: € 1000,- 

x Idem pakket A, plus:  
x Uw (bedrijfs-)logo wordt vermeld op de magneetsticker van de bus. 

 
Pakket C: € 1500,- 

x Idem pakket B, plus:  
x Uw (bedrijfs-)logo wordt vermeld op de trainingskleding.* 

 
 
* Van de drie grootste sponsoren komt het logo op de wedstrijdkleding 
* Pakket C kan tot uiterlijk 31 december worden aangevraagd i.v.m. levertijd trainingskleding 


