


Wat is de Race of the Classics? 
De Race of the Classics is een studentenzeilevenement op de Klassieke Nederlandse vloot. Hierbij zeilen 
300 studenten op 13 verschillende schepen. Elk jaar wordt er in Rotterdam gestart om vervolgens te 
finishen in Amsterdam. Gedurende deze week worden er verschillende havens aangedaan in Nederland of 
België, en als de wind het toe laat wordt er koers gezet naar Engeland.

De 32e organisatie van de Race of the Classics

De Race of the Classics wordt mogelijk gemaakt door 12 studenten. Deze 12 studenten komen uit 
verschillende studenten steden in Nederland. De organisatie is opgedeeld in een aantal commissies met 
allen hun eigen taken, namelijk: 
 - Het bestuur, bestaande uit: een voorzitter, secretaris en penningmeester;
 - De wedstrijdleiding;
 - De kade-commissie;
 - Public Relations;
 - De Acquisitie-commissie.

Boven de organisatie van de Race of the Classcis staat de Stichting van de Race of the Classics. Behouden 
van het varend erfgoed op een zo duurzaam mogelijke wijze is een van de belangrijkste doelstellingen van 
de Stichting.

De organisatie van de Race of the Classics is trots op het opbouwen van relaties met sponsoren en 
leveranciers. Wij streven ernaar de kwaliteit van de Rees te garanderen en waar mogelijk, ieder jaar te 
verbeteren.  Zonder onze sponsoren, partners en leveranciers kan de race niet voortbestaan. We zijn 
ontzettend dankbaar voor de steun die we afgelopen jaren van talloze bedrijven en organisaties hebben 
gekregen.  

Waarom zou u de organisatie van de Race of the Classics sponsoren?

De Race of the Classics leeft onder de studenten. Veel bedrijven gaan hierdoor ieder jaar opnieuw met ons 
de samenwerking aan. Zij willen dat hun bedrijf ook leeft onder deze studenten. De huidige student probeert 
zoveel mogelijke vormen van reclame te vermijden. Zij betalen voor muziek, tv en filmstreamingdiensten, 
puur om reclame te vermijden. Dit maakt het voor bedrijven lastig om in contact te komen met de studenten. 
Wij zijn de brug tussen uw bedrijf en de student. Wij bereiken dit door het organiseren van een onvergetelijk 
evenement, wat de student voor de rest van zijn leven bijblijft. 

Het vergt veel tijd en voorbereiding om een team aan de startlijn te krijgen van de Race of the Classics. 
Een team is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn budgetten, geschikte zeilkleding en voldoende eten en 
drinken om een week door te brengen op de Noordzee. De deelnemers van de Race of the Classics weten 
dus van aanpakken, zijn enthousiast, kunnen goed netwerken, hebben een affiniteit met de watersport en 
zouden uw toekomstige werknemers kunnen zijn!

Op de volgende pagina treft u de sponsorgids met pakketten. Hierin staan de sponsor mogelijkheden. WIj 
staan altijd open voor uw eigen inbreng en ideeën. 



Kapitein (€ 4000,- excl.)  4 reespunten

 - uw bedrijfslogo vermeldt op alle bestuurskleding
 - uw bedrijfslogo prominent vermeldt op alle banners,  poster en films
 - eervolle vermelding op www.ROTC.nl
 - eervolle vermelding op social media
 - uw bedrijfsattribuut in de goodiebag (300 exemplaren)
 - presentje na afloop

Stuurman (€ 2000,- excl.)   2 reespunten

 - uw bedrijfslogo prominent vermeldt op alle banners en poster
 - eervolle vermelding op www.ROTC.nl
 - eervolle vermelding op social media
 - uw bedrijfsattribuut in de goodiebag (500 exemplaren)
 - presentje na afloop

Matroos (€ 500,- excl.) 

 - eervolle vermelding op www.ROTC.nl
 - eervolle vermelding op social media
 - presentje na afloop

Sponsorpakketten 
De Race of the classics biedt u de mogelijkheid om een sponsor pakket op maat te kiezen. Daarom is er 
gekozen dat u bij het kiezen van onze pakketten reespunten krijgt, de hoeveelheid punten verschilt per 
pakket. U kunt met deze reespunten uw pakket uitbreiden bijvoorbeeld een pagina in onze Reesbijbel, een 
prijs vernoemd naar uw bedrijf of een vlag van uw bedrijf op het organisatieschip. Ook is er de mogelijkheid 
om extra reespunten aan te schaffen.

Reespunten
Deelname Vipdag 2 Vips       0,5 
 Mee varen op de startdag met het organisatie schip.
Pagina Reesbijbel        1
 Eigen pagina in de Reesbijbel.
Vlag op alle deelnemende schepen      6
 Een vlag van uw bedrijf op alle deelnemende schepen.
Vlag op organisatie schip       1
 Een vlag van uw bedrijf op het organisatie schip.
Mediaprijssponor        2
 U wordt naamsponsor van onze mediaprijs. 
Beeldprijssponsor        2
 U wordt naamsponsor van onze beeldprijs.
Race Achievment Award       4
 U wordt naamsponsor van de prijs voor het best georganiseerde teams.
Etappe vernoemd naar bedrijf      2
 Er wordt een etappe vernoemd naar uw bedrijf. 
Stand start-/finishdag       2  
Bij bestelling van merchandise kunt u iets meeleveren    3
Gadget in de Goodiebag       1  
Flyer in de Goodiebag       1



Contactgegevens

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Jordy Hierck (voorzitter)    +31 6 49 22 79 16
Ivo van der Toorn (acquisitie)   +31 6 36 49 58 41


