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Stap in en juich mee! 
Team Mastermind bestaat uit vier dames die marathonschaatsen beoefenen in de landelijke 
Dames Topdivisie. Emma Engbers, Jessica Merkens, Nicky van Leeuwen en Jane Ravestein 
gaan onder leiding van ploegleiders Marianne en Piet Stuut deze winter voor goud. 

Marathonschaatsen is een bikkelharde sport waarvoor we ‘s winters veel kilometers op het ijs 
afleggen. En daar trainen we hard voor.


De laatste jaren hebben we steeds een stap kunnen zetten, waardoor we meerdere keren 
Mastermind op het podium zagen staan. Bijvoorbeeld bij de natuurijswedstrijd in Haaksbergen, 
die door het hele land het nieuws haalde, waar Emma tweede werd. Prachtig! Afgelopen winter 
kwamen we zelfs in de buurt van het oranje leiderspak van de marathoncompetitie, en wist Emma 
het podium te halen op het Nederlands Kampioenschap.


Hoe we die resultaten halen? Door als een echt team ons mannetje te staan. Samen ben je sterker 
en haal je mooiere resultaten! Niet voor niets gebruiken we altijd de hashtags #passievoorresultaat 
en #1team1taak.


Goed presteren kan alleen als alle randvoorwaarden kloppen. Met trots presenteren we u onze 
hoofdsponsor: Mastermind! Mastermind is een consultancy-bureau met een grote passie voor 
sport. De topsportmentaliteit past ze als een jas. Met passie voor resultaat gaat Mastermind 
namelijk samen met de klant tot het maximale resultaat.


Onze ambitie is duidelijk: we willen volgend seizoen winnen! Om dit mogelijk te maken zijn we op 
zoek naar enthousiaste sponsoren en fans die ons willen steunen. Bekijk in dit document hoe u bij 
ons team betrokken kunt raken. Stap in en juich mee! 



Resultaten seizoen 2017/2018 

3e NK marathonschaatsen kunstijs Utrecht


4e algemeen klassement KPN marathon cup

4e ploegenklassement KPN marathon cup


2e KPN marathon cup Breda

2e KPN marathon cup Alkmaar

2e KPN marathon cup Tilburg



2e criterium Weissensee


3e natuurijsmarathon Arnhem

3e natuurijsmarathon Noordlaren




Foto voorpagina: Vincent Riemersma 

Emma derde op het NK Marathon Foto: Neeke Smit



Sponsormogelijkheden 

Categorieën Jaarlijkse bijdrage

Co-sponsor €20.000

Subsponsor platinum €10.000

Subsponsor goud €5.000

Subsponsor zilver €2.000

Subsponsor brons €1.000

Premium fan (Mastermind fanclub) €250

Fan (Mastermind fanclub) €50

Categorie Bijdrage Wat u terugkrijgt 

Co-sponsor 20.000 Tweede naamgevend sponsor (inclusief 
bedrijfsnaam of logo op fiets- en 
schaatskleding) 

Schaatsclinic door de schaatssters aan 
klanten en/of medewerkers

Klantevent KPN cup Den Haag 

2 seizoenskaarten KPN cupwedstrijden 

Uitnodiging ploegpresentatie in september 

Banner op website en 1 pagina 
advertentieruimte in presentatiemagazine + 
interview in presentatiemagazine

Zichtbaarheid via social media 

Presentatiemagazine

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Subsponsor Platinum 10.000 Bedrijfsnaam of logo op het pak (op de 
schouder en de helm)

Schaatsclinic door de schaatssters aan 
klanten en/of medewerkers 
2 seizoenskaarten KPN cupwedstrijden 

Uitnodiging ploegpresentatie in september 

Uitnodiging event KPN cup Den Haag

Banner op website en 1 pagina 
advertentieruimte + interview in 
presentatiemagazine

Zichtbaarheid via social media 

Presentatiemagazine

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Categorie



Tweede naamgevend sponsor (inclusief bedrijfsnaam of logo 
op fiets- en schaatskleding)  
Als co-sponsor wordt u tweede naamgevend sponsor (Team Mastermind- [tweede 
sponsornaam]). Deze wordt vermeld op alle officiële wedstrijduitslagen en op de teampagina van 
schaatsen.nl. Uw bedrijfsnaam of logo komt op zowel de fiets- als schaatskleding van de rijdsters 
en ploegleiding. De kleding wordt tijdens alle wedstrijden en ploegtrainingen gedragen en is te 
zien tijdens wedstrijden uitgezonden en verslagen door de NOS, schaatsen.nl (livestream en 
wedstrijdverslagen), regionale omroepen en onze eigen social media kanalen. 


Subsponsor Goud 5.000 Bedrijfsnaam of logo op de helm en 
schaatshoezen

Schaatsclinic door de schaatssters aan 
klanten en/of medewerkers

2 seizoenskaarten KPN cupwedstrijden 

Uitnodiging ploegpresentatie in september 

Uitnodiging event KPN cup Den Haag

Banner op website en 1 pagina 
advertentieruimte in presentatiemagazine

Zichtbaarheid via social media 

Presentatiemagazine

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Subsponsor Zilver 2.000 Bedrijfsnaam of logo op de schaatshoezen

Seizoenskaart KPN cupwedstrijden 

Uitnodiging ploegpresentatie in september 

Uitnodiging event KPN cup Den Haag

Banner op website en 1/2 pagina 
advertentieruimte in presentatiemagazine

Zichtbaarheid via social media 

Presentatiemagazine

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Subsponsor Brons 1000 Seizoenskaart KPN cupwedstrijden 

Uitnodiging ploegpresentatie in september 

Uitnodiging event KPN cup Den Haag

Banner op website en 1/3 pagina 
advertentieruimte in presentatiemagazine

Zichtbaarheid via social media 

Presentatiemagazine

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Premium fan 250 Seizoenskaart KPN cupwedstrijden 

Uitnodiging ploegpresentatie in september 

Uitnodiging event KPN cup Den Haag

Naamsvermelding op website en in 
presentatiemagazine

Presentatiemagazine

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Fan 50 Uitnodiging event KPN cup Den Haag

Naamsvermelding op website en in 
presentatiemagazine

Presentatiemagazine in de post

Nieuwsbrief (6 keer per jaar)

Materieel sponsor - Zie toelichting

Bijdrage Wat u terugkrijgt Categorie

http://schaatsen.nl
http://schaatsen.nl


Presentatiemagazine 
Begin goed beslagen aan de winter met het Mastermind Presentatiemagazine. In het magazine 
(oplage 500) stellen we de rijdsters en ploegleiding aan u voor. Verder is het magazine gevuld met 
interviews, columns, de wedstrijdkalender en een poster van het team. Daarnaast krijgt u als co- 
of subsponsor advertentieruimte. Als co-sponsor of subsponsor platinum krijgt u daarnaast ook 
nog een interview in het magazine. Ook (Premium) fans worden vermeld in het 
presentatiemagazine.


Teampresentatie  
Als co-sponsor, subsponsor of Premium fan krijgt u toegangsbewijzen voor de teampresentatie 
van team Mastermind. (co-sponsor: 6 toegangsbewijzen, subsponsor platinum 4 
toegangsbewijzen, goud/zilver/brons 2 toegangsbewijzen, Premium fan 1 toegangsbewijs) 


Deze zal op 16 september plaatsvinden in Doorn. Het programma zal bestaan uit een actieve 
clinic, een teampresentatie en een afsluitende barbecue. Zodra het programma bekend is 
ontvangt u een persoonlijke uitnodiging via de mail. 


Schaatsclinic door de schaatssters aan klanten en/of 
medewerkers 
Voor onze co-sponsor, platinum sponsors of goud sponsors kunnen de schaatssters van de ploeg 
één schaatsclinic verzorgen aan klanten en/of medewerkers. Datum en specifieke invulling van de 
clinic wordt in overleg met de ploeg afgesproken. Neem voor meer informatie contact op met de 
sponsorcommissie (zie contact).  


Klantevent marathon cup Den Haag  
Tijdens de KPN marathon cupwedstrijd in Den Haag (in november) wordt een speciaal 
Mastermind klantevent georganiseerd. Als sponsor of fan kunt u samen met een partner onder het 
genot van een drankje in de speciale Mastermind zaal en tribune schaatsen kijken. U ontvangt 
een uitnodiging voor dit evenement via de mail. 


Seizoenskaart KPN cupwedstrijden  
Ontvang als Premium fan of subsponsor seizoenskaarten voor alle KPN marathoncupwedstrijden 
én het NK marathonschaatsen op kunstijs in Nederland gedurende het seizoen 2018/2019 dat 
loopt van oktober tot en met maart (twee kaarten voor co-, platinum en goud subsponsoren, één 
kaart voor zilver en brons subsponsoren en Premium fans)


Banner op website en advertentieruimte in 
presentatiemagazine + interview in presentatiemagazine 
Als sponsor wordt een banner met link van uw bedrijfslogo geplaatst op onze website. Daarnaast 
krijgt u als co- of subsponsor advertentieruimte in het presentatiemagazine (1 pagina voor co-
sponsor, platinum en goud, 1/2 pagina voor zilver, 1/3 pagina voor brons). Als co-sponsor of 
subsponsor platinum krijgt u daarnaast ook nog een interview in het magazine. Premium fans 
worden vermeld in het presentatiemagazine.


Nieuwsbrief (6 keer per jaar) 
In onze nieuwsbrief houden we sponsoren en fans één keer per maand tijdens het winterseizoen 
(5 keer van oktober tot maart, 1 keer in de zomer) op de hoogte van onze prestaties en 
belevenissen. Ook aankomende evenementen worden hierin vermeld. 




Zichtbaarheid via social media  
Team Mastermind houdt haar achterban actief op de hoogte tijdens het seizoen via Facebook, 
Twitter en Instagram. Via deze kanalen zetten we onze sponsoren en fans actief in de spotlight. 




Materieel sponsor 
Het is ook mogelijk om ons in materiële zin te sponsoren. Een supermarkt die ons kan helpen met 
boodschappen voor trainingskampen, een locatie voor één van onze trainingskampen of een 
sportschool die onze krachttraining kan faciliteren bijvoorbeeld! In het verleden heeft bijvoorbeeld 
Tuincentrum Merkens ons vervoer naar de Weissensee gesponsord en heeft de Uithof een 
trainingsweekend op de ijsbaan geaccommodeerd. Wilt u als ondernemer of particulier bijdragen? 
Neem dan contact op met onze sponsorcommissie voor een overeenkomst op maat. 




Contact 
Voor nadere informatie met betrekking tot de mogelijkheden, voorwaarden en overeenkomsten 
kunt u contact opnemen met één van de leden van onze sponsorcommissie.


Sponsorcommissie team Mastermind
Emma Engbers

emmaengbers@gmail.com

06-52670070


Marianne Stuut

mariannestuut@hotmail.com

06-18638057


Jessica Merkens

info@jessicamerkens.nl

06-13419183


Volg ons: 

Website	 teammastermind.wordpress.com


Facebook	 facebook.com/mastermindladies


Instagram	 instagram.com/mastermindladies


Twitter		 twitter.com/teammastermind


Nicky van Leeuwen derde bij natuurijswedstrijd in Arnhem, maart 2018 (Foto Neeke Smit)
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