
Atletiekvereniging Pallas ’67
zoekt samenwerking met sponsors!

Om onze ideeën te kunnen verwezenlijken zoeken wij 

samenwerking met sponsors.  In ruil kunnen wij zorgen voor 

naamsbekendheid, netwerkmogelijkheden en sportieve 

activiteiten voor of in samenwerking met de sponsors. 

In deze folder staat meer informatie over de vereniging en 

de mogelijkheden en voordelen van sponsoring.

Zichtbaarheid van Pallas Naast de trainingen voor eigen leden is Pallas ‘67 
naar buiten toe zichtbaar door zelf georganiseerde wedstrijden en doordat 
ze in het hele land meedoet aan wedstrijden voor de jeugd  en ook voor  
volwassenen. Door Pallas ‘67 in Wageningen en omgeving georganiseerde 
evenementen, met veel deelnemers en publiek, zijn:

Voor de regio: 

Bos en Vallei Cross Competitie (BVC competitie) van 4 crosswedstrijden, in de 
heuvelrijke bossen rond de Gelderse Vallei (Wageningen, Veenendaal, Rhenen 
en Ede) . 

Wageningse Winterboslopen, recreatief met afstanden tussen 2,5-10 km

Scholierenbosloop in maart waar de Wageningse scholen aan meedoen

Clubkampioenschappen: voor alle leden 

Met deelnemers uit het hele land:

Jeugdwedstrijden, waar verenigingen uit het hele land komen: een indoor-
wedstrijd, een stedenwedstrijd pupillen en een competitiewedstrijd junioren. 

Trackmeetings (3):  baanwedstrijden van een hoog niveau in de avond, waar 
Nederlandse toppers en ook buitenlanders graag naar toe komen. 

Naamsbekendheid, netwerken  en andere voordelen 
Pallas ‘67 kan veel bieden: 

Ten eerste een positieve naamsbekendheid, vanuit het sportieve en ge-
zonde karakter van Pallas, waar iedereen, jong en oud en ongeacht het 
prestatieniveau en ambitie welkom is.  Sponsors worden op diverse 
manieren zichtbaar gemaakt. 

Ten tweede: evenementen kunnen de naam van een sponsor dragen. 
Sponsors kunnen daar een speciale positie innemen, mogelijk met hun 
relaties.  Pallas ‘67 is een open en enthousiaste vereniging, waar je via de 
leden informeel in contact kan komen met een uitgebreid netwerk. 

Ten slotte kan Pallas ‘67 kan ook speciale trainingen of activiteiten organi-
seren voor staf of relaties.  De vereniging heeft goed opgeleide trainers en 
uitgebreid ervaring met het organiseren van clinics, sportmiddagen e.d..

Voor meer informatie zie de contactgegevens voorin deze folder.



Ambitie De vereniging heeft de laatste 
jaren veel nieuwe leden aangetrokken. 
Pallas wil nog meer leden verwelkomen, 
door aantrekkelijke trainingen aan te bieden 
die passen bij de wensen en potentie van 
onze leden. Pallas ’67 heeft geïnvesteerd in 
gemotiveerde en goed geschoolde trainers.  
Een eigen clubhuis verbindt de leden en ouders en maakt meer activiteiten 
mogelijk (o.a. krachthonk, ruimte voor bijeenkomsten).
Naast de inzet van leden en andere vrijwilligers heeft Pallas ‘67 een ruimer 
budget nodig en zoekt zij sponsors om ideeën te kunnen verwezenlijken. 

Leden en achterban Pallas ‘67 richt zich op kinderen en volwassenen die 
recreatief of prestatiegericht willen sporten. Ze biedt een scala aan atletiek 
aan, dat wil zeggen loopsport, op de baan en daarbuiten, als ook technische 
onderdelen zoals horden, hoogspringen en werpnummers. Op de blauwe 
atletiek baan worden de baantrainingen gegeven en daar vandaan starten 
ook loopgroepen die op de weg of het bos rond Wageningen trainen. 

Wie zijn wij? AV Pallas ’67 is dé Wageningse 
atletiekvereniging,  aangesloten bij de Atle-
tiekunie (KNAU) met  haar basis op het Uni-
versitair sportcentrum de Bongerd, gelegen 
naast de campus. De vereniging verzorgt 
trainingen en organiseert vele wedstrijden. 
Pallas ‘67 heeft (begin 2014) 450 leden, 
waarvan 260 volwassenen en 190 jeugdleden. Door deze leden heeft 
Pallas ‘67 een groot netwerk. De vereniging heeft potentiële sponsoren veel 
te bieden. Niet alleen naamsbekendheid voor de sponsor maar ook gelegen-
heid tot netwerken en organisatie van sportieve activiteiten voor of met de 
sponsor.  Daartoe zijn sponsorpakketten opgesteld, van clubbladadverteer-
der tot hoofdsponsor. Voor elk wat wils.    

Sponsoring  U kunt Pallas ‘67 op vele manieren sponsoren:  Vaste sponsoring, 
sponsoring van een evenement en sponsoring  in natura. De Sponsorcommis-
sie heeft die mogelijkheden samengebracht in een aantal pakketten. Indien 
u interesse heeft maakt de Sponsorcommissie graag een afspraak om de 
mogelijkheden met u door te nemen.

De jeugd van 6 tot 18 jaar traint in leeftijdsgroepen. De jongsten richten zich op 
zowel loop als technische nummers en doen mee aan verenigingscompetities 
in de regio. De oudere jeugd specialiseert zich en neemt deel aan wedstrijden in 
het hele land. Elk jaar zien we enkelen van hen terug in de nationale of subtop. 
Regelmatig worden daarbij podiumplaatsen behaald.

Naast een kleine technische wedstrijdgroep doet de grote meerderheid van 
volwassenen aan loopsport, waarbij velen meedoen aan bos- en wegwedstrijden, 
van trimloop tot marathon.

Onze achterban zijn de leden en, door de vele jeugdleden, ook de ouders. 
Een groot aantal van hen zijn actief betrokken bij de vereniging door te helpen 
bij het organiseren van wedstrijden, als jurylid, als trainer of als kaderlid, of door 
mee te gaan met wedstrijden. 

De leden komen uit Wageningen en omgeving: zoals Bennekom, Zetten, 
Renkum, zelfs Ede en Arnhem. De leden of hun ouders zijn actief in een groot 
netwerk, omdat velen werken bij Wageningen Universiteit, gerelateerde 
kennisinstituten en bedrijven. 

Contactinformatie  U kunt contact opnemen met de sponsorcommissie 
sponsorcie@pallas67.nl of met het bestuur (Paulien Adamse, 
voorzitter@pallas67.nl; tel. 0317 422398, vnl. ‘s avonds). 

Alle contactinformatie is te vinden op de website www.pallas67.nl en in het 
clubblad de WAK (de Wageningse Atletiek Krant). 
Hier staan alle actuele adressen en telefoonnummers.

Locatie De meeste trainingen en 
wedstrijden zijn of beginnen op de 
blauwe atletiekbaan van het Sports 
Centre de Bongerd (SCB).

Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen


