
Word ook partner van de Almeerdaagse.
De Almeerdaagse is het grootste meerdaagse 
wandelfestijn van Flevoland. Zes dagen zijn er 
routes van 5 tot 50 kilometer en de deelnemer 
kiest zelf  hoeveel dagen, welke dagen en welke 
afstanden passen in de persoonlijke prestatie 
en ambitie.

In 2017 wordt de zesdaagse wandeltocht gehouden in de week 
waarin Hemelvaartsdag valt: van dinsdag 23 t/m zondag 28 mei.
Na acht jaren wordt op verzoek van de deelnemers het aantal 
startlocaties uitgebreid. 
- dinsdag en woensdag is de start bij NS-station Buiten in het 
Archeologiehuis, Baltimoreplein 112
- donderdag en vrijdag is de start bij NS-station Poort in Sport-
complex Olympiakwartier, Pierre de Coubertinplein 6
- zaterdag en zondag is de start bij NS-station Muziekwijk in Art-
Lab, Strawinskypad 100 (onder perron station)

Het zal mogelijk zijn om  met openbaar vervoer te reizen naar 
bijvoorbeeld Lelystad en vandaar terug te wandelen naar de 
finish in Almere.
Afstanden zijn 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 kilometer. 

Weekendwandeltochten zijn 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer.
Het seizoen loopt van augustus t/m april, dus gedurende 9 
maanden zijn weekendwandeltochten gepland, de datum is 
steeds in de buurt van de 10e van de maand

Dankzij de wandelknooppunten kunnen combinaties gemaakt 
worden voor een bijna onbeperkt aantal routes. Er is een route 
van 100 kilometer gemaakt binnen de stadsgrenzen van Almere.

Voorinschrijving gebeurt online via www.almeerdaagse.nl. 
De deelnemerspas wordt bij de startlocatie verstrekt, ook bij 
voorinschrijving. Na-inschrijving is mogelijk bij de startlocatie.
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9e Almeerdaagse: 23-28 mei 2017
Word partner van dit sterk groeiende evenement, ondersteun 
de werving voor deelnemers aan het evenement middels publi-
caties op de u beschikbaar staande communicatiemogelijkhe-
den en groei mee naar diverse mijlpalen in de nabije toekomst, 
zoals het tweede lustrum in 2018 en de Almeerdaagse tijdens 
de Floriade in 2022.

Almeerdaagse biedt partners wandeltochten vanuit de eigen 
locatie, de routes zijn gemarkeerd door Wandelnet Almere.

Er zijn partners op zes niveaus mogelijk, voor het onderscheid 
maken we gebruik van de drie basiskleuren. 

Het onderstaande is ons uitgangspunt, natuurlijk is 
maatwerk mogelijk.

Rood: financiële bijdrage van € 100,-
U ontvangt 4 startbewijzen voor de Almeerdaagse 2017

Geel: financiële bijdrage van € 250,-
U ontvangt 10 startbewijzen voor de Almeerdaagse 2017

1000 exemplaren van de wandelkaarten met de knooppunten 
van Wandelnet Almere worden voorzien van uw logo en be-
drijfsinformatie.
Uw naam en logo worden vermeld op de partnerpagina van de 
website www.almeerdaagse.nl

Blauw: financiële bijdrage van € 500,-
Als vermeld bij GEEL, plus:
U ontvangt 20 startbewijzen voor de Almeerdaagse 2017

2500 exemplaren van de wandelkaarten met de knooppunten 
van Wandelnet Almere worden voorzien van uw logo en be-
drijfsinformatie.



Rood + Geel = Oranje: bijdrage van € 1000,-
Als vermeld bij BLAUW, plus: 
U ontvangt 40 startbewijzen van de Almeerdaagse 2017

Uw naam en logo worden vermeld op flyers en posters van de 
Almeerdaagse .

Rood + Blauw = Paars: bijdrage van € 2500,-
Als vermeld bij ORANJE, plus 
U ontvangt 100 startbewijzen van de Almeerdaagse 2017

Een beachflag met uw naam en logo kan geplaatst worden bij 
alle startlocaties.

Geel + Blauw = Groen: bijdrage van € 5000,-
Als vermeld bij PAARS, plus 
U ontvangt 200 startbewijzen van de Almeerdaagse 2017

Een beachflag met uw naam en logo kan geplaatst worden bij 
alle controleposten.



De genoemde sponsorbijdragen zijn excl. BTW.

De startbewijzen kosten normaal € 25,- voor leden van de lan-
delijke wandelsportbond KWBN en € 30,- voor niet-leden. De 
prijs van de startbewijzen is incl. 6% BTW.

De startbewijzen kunnen worden voorzien van uw naam en 
logo. De startbewijzen kunt u gebruiken voor promoties, zoals 
verkoopacties en verlotingen onder uw relaties, personeel en 
dergelijke.

Sponsoring in natura bestaat uit het gratis leveren of  beschik-
baar stellen van goederen en diensten.

De beachflags worden naar uw ontwerp geproduceerd door 
een partner van Almeerdaagse, na afloop van het wandeleve-
nement worden de beachflags uw eigendom. Indien gewenst 
is hulp bij het ontwerp mogelijk.

Daarnaast heeft u het recht om op alle gewenste wijzen aan 
uw relaties kenbaar te maken dat u partner bent van de Al-
meerdaagse, het grootste wandelevenement van Flevoland.

Meld u aan als partner door middel van een e-mail naar 
hans@almeerdaagse.nl of  bel naar 036-2600260

Stichting Almeerdaagse
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr 32139936
Pembastraat 26
1339 RB Almere Buiten
www.almeerdaagse.nl

contactpersoon: 
Hans Prins, 036-2600260, hans@almeerdaagse.nl


