
 

 

Team Fietsshop Uitgeest is een downhill- en enduro mountainbike race team. Wij rijden op 

Lapierre fietsen en hebben verschillende geweldige sponsoren die op gebied van materiaal en 

accessoires ondersteunen. In 2013 hebben we weer fantastische resultaten behaald. Zoals de 

overall winst in de Easyphone enduro cup en DH1 downhill cup. En niet te vergeten een prachtige 

tweede plaats in de Trek Bike Attack in Lenzerheide, Zwitserland. We vertellen je graag meer 

over de sponsoren en de soort races die wij rijden. Uiteraard kun je ook op onze teampagina 

www.teamfietsshopuitgeest.nl al het een en ander lezen. 

Voor 2014 leggen we de lat weer hoger. Weer meer wedstrijden verder van huis en zelfs een 

enkele wereldbekerwedstrijd uit World Enduro Series. Zo rijden we downhillwedstrijden in 

Duitsland en België en endurowedstrijden in Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en 

België. 

Het zal je niet verbazen dat de vele kilometer reizen, inschrijfkosten en verblijfkosten enorm hoog 

zijn en dat we dit niet allemaal zelf kunnen bekostigen. We zijn er nog niet in geslaagd om een 

financiële sponsor te vinden om te helpen bij deze kosten. Daarom onze vraag. 

Onze vraag is: wil je ons team financieel ondersteunen? 

Wil je donateur worden van mijn team om zo mij en mijn teamgenoten in staat te stellen om onze 

dromen en ambities waar te kunnen maken? In ruil voor je financiële bijdrage hebben we enkele 

leuke tegenprestaties in gedachte. Lees meer daarover hieronder. 

Je krijgt als donateur in elke geval maandelijks een (email) nieuwsbrief waarin we je op de hoogte 

houden van ons seizoen. We nemen je mee op ons avontuur. Je krijgt ook een speciale 

vermelding op onze website. Alle beetjes helpen. Dit is onze droom en daarbij is jouw bijdrage 

zeer welkom. 

Wij zoeken donateurs 

€ 25,- 

Ansichtkaart van een 

van onze buitenlandse 

wedstrijden 

€ 50,- 
Poster van ons team of rijder/-ster naar keuze. 

€ 100,- 

Een fan t-shirt o
m te 

dragen als je ons komt 

aanmoedigen. 

€ 250,- Verzorgde enduro clinic of sticker op fiets of helm naar keuze 

Adres: 

Postcode en plaats: 

E-mail adres: 

Naam: 

Nieuwsbrief:     e-mail     /    post 

Bedrag:         

 €   25,-      ansichtkaart 

 €   50,-      poster van team /  …………..……………..(naam) 

 € 100,-      t-shirt, maat …………… 

 € 250,-      clinic / sticker (we nemen contact met je op) 

 € ……..     ander bedrag naar keuze 

Dank je wel namens: Alexandra, Daniël, Dennis, Kristien,  

Nigel, Rianne, Roos en Hans. 

Je kunt je donatie overmaken op: 

IBAN: NL84 INGB 0677 4265 26 

BIC: INGBNL2A  

t.n.v A.W. Versluijs 

€ ………... 

Daniël Prijkel 

Roos Op de Beeck 

Alexandra Marchal 

Nigel Spoor 

Kristien Nelen 

Hans Haver 

Dennis Zuidmulder 

Rianne van der Heijden 


