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Inleiding 

Duursporten behoren ongetwijfeld tot de meest uitdagende en populaire sporten ter 

wereld. Deze populariteit beperkt zich niet alleen tot hetgeen zich afspeelt tijdens een 

wedstrijd. Ook de randactiviteiten met betrekking tot duatlon en triatlon eisen meer en 

meer de aandacht van het grote publiek. 

Hoeveel mensen zijn er qua hobby niet actief bezig met hun conditie door deel te nemen 

aan allerhande joggings. Hoeveel actieve wielertoeristen en wielerliefhebbers telt 

Vlaanderen? Hoeveel recreatieve zwemmers zijn er? Deze drie populaire sportdisciplines 

worden samengebracht in de meest uitdagende duursport ter wereld, triatlon. 

Duatlon en triatlon hebben in België de afgelopen jaren dan ook meermaals bewezen de 

ideale marketing en communicatiestrategie te zijn bij de ontwikkeling van de commerciële 

activiteiten van een modern bedrijf. 

Een goed imago en een positieve uitstraling van de club naar de buitenwereld toe is van 

groot belang wanneer een club gaat fungeren als partner bij de commerciële uitbouw van 

een bedrijf.  “Loon naar werken”, volharden in training, je limieten opzoeken, fairplay,… zijn 

eigenschappen die in onze sport van toepassing zijn.  

Dat goed imago en die positieve uitstraling vindt u vast en zeker bij HETRIC.  

Hierbij willen wij u graag de sponsormap voorstellen voor de periode 2015-2017. 

 

 

 

 



HETRIC, een club voor iedereen 

De Herentalse Triatlonclub (HETRIC) werd opgericht in 2003.  Tot op vandaag zijn we steeds 

een gezamenlijke vriendengroep geweest. Behalve dit voor ons superbelangrijke doel 

streven wij ook nog andere doelen na. Verantwoord en dopingvrij sporten komen daarbij op 

de tweede plaats.  Tenslotte streven zowel de leden als het bestuur naar realistische maar 

ambitieuze prestaties.   

Oorspronkelijk bestond de club slechts uit 3 leden. Nu is ons team uitgegroeid tot een 

familie van een 45-tal atleten. Bij ons is zowel de echte recreant die zich toespitst op het 

recreatieve triatloncircuit als de gevorderde atleet welkom. Tussen onze atleten zitten 

sportmannen van het jaar van hun gemeente, Ironmandeelnemers, winnaars van duatlons 

en triatlons.  

Erik H’Madoun is de geestelijke vader en pilaar van de club. Hij heeft de club opgebouwd tot 

wat ze vandaag is.  Als fervent beoefenaar van de triatlonsport en organisator heeft hij reeds 

zijn strepen verdiend. Tevens was hij vroeger zelf coach in diverse judo-ijshocky-tri- en 

duatlonclubs. 

HETRIC is een VZW en wordt geleid door het bestuur.  Hierin zetelen naast Erik Jos de Win, 

Ben Benhaddou en Paul Embrechts.  Het bestuur wordt ondersteund door haar 

geëngageerde leden. Deze zetten zich in om evenementen te organiseren, deel te nemen 

aan wedstrijden, de triatlonsport te promoten en de nodige publiciteit te verzekeren. 

 

 



 

 

 

 

 

  



Wat zijn onze doelen? 

Triatlon is een relatief jonge sport.  De prestaties van onze nationale toptriatleten, Sofie 

Goos, Tine Deckers, Marino van Hoenacker, Rutger Beke…  halen meermaals het nieuws.  De 

inbreng van financiële en materiële steun is absoluut noodzakelijk, om alzo de nodige 

impulsen te geven tot verdere ontwikkeling van de triatlonsport, die ondertussen reeds 

geëvolueerd is naar een Olympische discipline. Al deze steun moet ons in de mogelijkheid 

stellen om de sport op een degelijke manier verder uit te bouwen en de jeugdige atleten de 

kans te geven om in een professionele omkadering hun capaciteit volwaardig te kunnen 

ontwikkelen. Wij zijn zeer blij dat er mensen zijn die geloven in de triatlonsport en die willen 

investeren in jeugdige triatleten met bepaalde talenten. 

De Herentalse Triatlonclub streeft ernaar om elk van de atleten maximaal te begeleiden en 

te ondersteunen, teneinde de atleet in de mogelijkheid te stellen de triatlon-of duatlonsport 

op een verantwoorde manier te laten uitoefenen. Dit geldt op recreatief, nationaal, en 

indien mogelijk ook op internationaal vlak. Dit alles is weliswaar afhankelijk van de 

persoonlijke mogelijkheden van elk van de atleten.  

Veel aandacht wordt geschonken aan onze jeugd. Wij willen hen vooral persoonlijk 

begeleiden, zodat ze binnen hun categorie goede resultaten behalen. Belangrijk is ook hen 

op een verantwoorde manier te ondersteunen bij de overgang van junior naar senior. 

Reinhout van Schuylenberg, Paul Embrechts, Tom Steenackers, Joppe Wuyts, Stijn Lankers … 

zijn de trainers/ coaches van de Herentalse Triatlon Club.  Door hun kwalificatie als 

sportleerkracht, hun diverse trainersdiploma’s van BLOSO en hun jarenlange ervaring zien zij 

erop toe dat ieder atleet op een gezonde manier zijn sport beoefent.  Deze ervaring en 

kennis brengen zij graag over op onze atleten . 

Kortetermijndoelen: 

Organisatie van de HETRIC-Challenge in Lichtaart (November 2014) 

Organisatie van de DOSC te Olen  (Juni 2015) 

HETRIC-cup waarbij de atleten gestimuleerd worden om zo veel triatlons als mogelijk te 

doen.  Dit circuit is gericht op de kwantiteit.   

Topprestaties leveren, zowel op nationale als internationale wedstrijden. (vb. IRONMAN) 

Langetermijndoelen: 

Ons hoofddoel is het goed functioneren van onze club te waarborgen. Momenteel heerst er 

een heel aangename, ontspannen sfeer onder de leden, waar jong en oud, topper en 

recreant zich thuis voelen. Dit wensen wij zo te behouden.  



Naar de toekomst toe zouden wij graag meer jeugd aantrekken. Wij willen de jongeren laten 

kennismaken met onze fantastische sport en hen op een verantwoorde manier begeleiden.  

Hierbij zal vooral het gezondheidsaspect centraal staan.   

 

 

 

 

 



Realisatie 

Om onze doelstellingen te verwezenlijken is een gezonde financiële structuur noodzakelijk. 

De voornaamste inkomsten van onze club bekomen we via georganiseerde evenementen en 

bedrijfssponsoring. 

Deze inkomsten worden in de clubkas gestort voor aankoop van het nodige clubmateriaal en 

ondersteuning van onze clubactiviteiten: 

• De belangrijkste aankoop zijn de wedstrijdkledij die uiteraard voorzien zijn van de 

publiciteit van onze sponsors. 

• Ondersteunen van de aankoop van trainingskledij.  Deze wordt traditioneel massaal 

gedragen door de leden voor de wedstrijden, op trainingen, bij verplaatsingen van-en 

naar de wedstrijden. 

• Om evenementen te organiseren dienen soms voorafgaand een aantal kosten gedekt 

te worden. Daarom zorgen we ervoor dat een spaarpot aangelegd is om deze kosten 

te vergoeden. 

• De kosten voor de huur van het zwembad en voor de begeleiding atleten 

(badmeester, zwemcoach). 

• De middelen die daarnaast nog overblijven, worden aangewend voor georganiseerde 

clubactiviteiten (zwemtrainingen, clubfeest, deelname aan wedstrijden,...). 

• Enerzijds willen wij een gezonde ambitie koesteren als het gaat over 

groeimogelijkheden van de club binnen het landschap van bestaande clubs. 

Anderzijds zijn wij realistisch genoeg om te stellen dat de bedrijfswereld niet zomaar 

met centen op de proppen komt als de plannen om dit te realiseren niet concreet 

zijn. Vandaar de keuze om met een beperkt startersbudget toch een 40-tal atleten 

voor de komende twee seizoenen 2012-2013 aan de slag te laten gaan. 

• Op deze manier realiseren wij vrij snel de bekendheid van ons team binnen deze 

sporttak. Tevens dringen wij door tot de verdere uitbouw van een gestructureerd 

sponsorpakket. Als voorbeeld hiervan nemen wij de bekendheid die het Leenbakker-

Actus-team en de dito sponsors in de Kempen en België behaald hebben. Voor de 

winkelketen Leenbakker is gebleken dat de ontplooiing, uitstraling en bekendheid 

vooral door gericht sponsorschap ontstaan is. 

  



Gaat u met ons mee richting 2017? 

Zoekt u momenteel een creatieve oplossing om uw bedrijfsimago nationaal en in beperkte 

mate ook internationaal te promoten of wilt u meer naambekendheid geven aan uw bedrijf? 

Ziet u publiciteit voor uw bedrijf via sponsoring van een triatlonclub als een potentieel 

alternatief? 

Is uw bedrijf een nieuwkomer binnen haar product- of servicetak en zoekt ze promotioneel 

aansluiting bij een andere nieuwkomer? 

 ... dan bieden wij u de oplossing op deze vraag! Een samenwerking met onze club geeft u de 

mogelijkheid om uw bedrijf een grotere publieke uitstraling te bezorgen. 

Uw bedrijf krijgt een positief, sportief imago en verschijnt in de media zoals dagbladpers, tv, 

radio. 

Tevens wordt uw logo of naam zichtbaar gelinkt aan diverse sportieve evenementen waarbij 

onze club als organisator of deelnemer optreedt. Daarenboven genieten u, uw 

medewerkers, klanten en relaties van een VIP¬behandeling bij onze wedstrijden. 

Wat houdt dit concreet in voor u: 

• Eerst en vooral naam en media-aandacht voor uw firma. Triatlonsport heeft de 

laatste jaren een enorme toename in populariteit gekend (meer beoefenaars en 

aandacht). Dit mede dankzij de opmerkelijke prestaties van onze nationale top. 

• Evenementen hebben veelal een nationaal karakter en trekken een breed publiek. 

(Wedstrijden: Viersel, Beerse, Brasschaat, Zolder, Geel, Kasterlee, Herentals, 

Aarschot, Eupen, Brugge, Leuven, Kortrijk, Hasselt,... internationaal hebben Ironman 

en ook Lanzarote, Ironman Hawai...) 

• Door een hoge trainingsfrequentie, zijn triatleten naast hun wedstrijden ook 

zichtbaar tijdens hun dagelijkse trainingen. De gemiddelde atleet traint 10 uur per 

week.  Bijvoorbeeld: het gemiddeld aantal fietskilometers van onze leden is 8000 km 

per jaar.  40 actieve leden x 8000 km per jaar is 320000 km sponsoring. 

• Op al onze evenementen krijgt u extra promotie (naast kledingsponsoring ook 

reclamepanelen, etc...). 

• Indien u een website heeft wordt er een link van onze clubsite naar uw site verzorgd. 

• U kunt meegenieten van de trainingen en beroep doen op onze professionele 

trainers die u een individueel trainingsschema bezorgen. 



• U krijgt onze echte triatlonoutfit indien gewenst. 

• U kan gratis deelnemen aan onze wedstrijden. 

• U haalt regelmatig het locale nieuws, uitschieters zijn reportages triatlon en duatlon 

waar uw logo meermaals in beeld komt. 

• Triatleten zijn ook erg aktief in stratenlopen, joggings, MTB-wedstrijden,… 

Permanente visibiliteit, atletische figuren die uw logo dragen. 

• Ruime persaandacht voor onze Hawai-gekwalificeerde atleten (Rudi van Aelst) 

• Ruime persaandacht voor de Hel van Kasterlee, de langste en zwaarste 

winterduatlon.  Wij starten hier steeds met veel atleten en Tony Goossens haalde de 

voorbije 2 jaar de nationale titel!  

• U haalt regelmatig het nieuws met verkiezingen ‘sportman van het jaar voor de 

gemeentes’, foto’s en artikels winnaars en voorbeschouwingen triatlon. 

• U wordt op al onze evenementen, wedstrijden en clubfeest uitgenodigd. 

• Wij maken u wegwijs in de triatlonwereld en houden u op de hoogte van alle 

persberichten, uitslagen en nieuwsbrieven. 

 

 

 



 

Sponsormogelijkheden 

Op basis van 40 aangesloten leden voor de komende twee seizoenen, gaan wij uit van een 

budget van € 10.000. De verdeling hiervan zien wij als volgt : 

Hoofdsponsor                                                               Jaarlijks Budget €3 .000 

 Shirtreclame op de meest prominente plaats, centraal  

 Media publiciteit 

 Logo-vermelding op alle communicatiemiddelen van Hetric (flyers, affiches) 

 Vermelding en link website als hoofdsponsor 

 

Cosponsors                                                                         Jaarlijks Budget € 2.000  

 Shirtreclame op borst- en rugzijde van het shirt 

 Media publiciteit 

 Logo-vermelding op alle communicatiemiddelen van Hetric 

 Vermelding en link website als cosponsor 

 

Businesspartners                                                              Jaarlijks budget €1 .000  

 Reclame op zij – en achterkant van de broek 

 Vermelding en link website als businesspartner 

 

Materiaalsponsor                                 Jaarlijks budget afhankelijk overeenkomst  

 Trainingskledij 

 Sportzakken  

 Wielermateriaal 

 Sportdranken, gels, drinkbussen 

 … 

Cateringsponsor                                 Jaarlijks budget afhankelijk overeenkomst  

 Opvangen genodigden op wedstrijd 

 Bijdrage voor clubfeest 

 Leveren van broodjes, lunchpakket helpers wedstrijden 

  



 

 

 

Wedstrijdsponsor                               Jaarlijks budget afhankelijk overeenkomst  

 Opvangen genodigden op de wedstrijd 

 Boarding langs wedstrijdparcours Productplacement op wedstrijden  

 Hospitality-mogelijkheden 

 Naam van het bedrijf wordt gekoppeld aan het evenement. (vb. KIA-

Eurotrtiatlon) 

De return is steeds afhankelijk van de waarde van de sponsoring.  Deze is in verhouding tot 

de financiële bijdrage. 

Wij zien er op toe dat, mits het beperkt houden van het aantal sponsors, de kledij 

overzichtelijk en esthetisch blijft.  Door constante visibiliteit zal een atleet van HETRIC snel 

de naam van de sponsor opgekleefd krijgen, wat voor desbetreffend bedrijf een doelstelling 

op zich kan zijn. 

Wij beseffen zeer goed dat, behalve de sportieve prestaties, ook de uitstraling van de club en 

haar sponsors op een professionele en doordachte manier dienen benaderd te worden. 

Vandaar ook dat wij op PR en communicatievlak een eigen verantwoordelijke hebben die de 

opvolging hiervan verzekerd. Belangrijk voor zowel sponsor als sportclub zijn opvolging en 

medezeggenschap van de sponsors in de uitbouw van de club, organisatie van evenementen 

e.d. 

Met uw steun en onze professionele aanpak kunnen we samen de Herentalse Triatlonclub 

en uw bedrijf tot een bekend en volwaardig team ontwikkelen. 

In naam van alle atleten van HETRIC willen we u alvast bedanken voor de interesse en tijd 

die u aan ons besteedde. 

Bent u geïnteresseerd in dit voorstel tot samenwerking, dan kunnen wij u hierover 

uitgebreidere informatie bezorgen in een persoonlijk gesprek. 

Hopend op een succesvolle sportieve samenwerking, 

Het bestuur: Erik H’Madoun,  Jos de Win, Ben Benhaddou, Paul Embrechts  

Contactpersoon: Paul Embrechts, Hofdreef 10, 2460 Kasterlee, 0497506602 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

          

Info en contactpersonen 

Bestuur 

Voorzitter:  Erik H’Madoun    

014 58 82 68                                                                                   hmadoun.erik@gmail.com 

Ondervoorzitter: Jos de Win   

0479845419        jos@garage-es.com 

Organisator Challenge en penningmeester:  Ben Benhaddou       

0478471940                                                                                 ben.benhaddou@gmail.com 

Secretaris:  Paul Embrechts     

0497506602                                                                                  paulembrechts@telenet.be 

Trainers    

De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers met onderbouwde 

ervaring. In deze sporttak is een verantwoorde begeleiding namelijk een noodzaak en 

bijgevolg ook een prioriteit. Zo krijgt elke atleet een trainingsschema. 

Erik H’Madoun: Initiator triatlon, zwemtrainer en redder  

Ben Benhaddou: Initiator atletiek 

Paul Embrechts: Licentiaat L.O. met bijzondere bevoegdheid in triatlon, trainer A 

Reinhout van Schuylenberg: dokter in de inspanningsfysiologie, licentiaat LO, trainer 

A triatlon, bondstrainer topsport 
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Groepstrainingen 

Zwemmen (Netepark) 

Ma: 21-22u; Woe: 21-22u; Zat: 7.30-9u 

Lopen (In en rondom Bloso-centrum Herentals) 

 Zat: 10-12u 

Fietsen (afspraak Netepark) 

Zon: 10-12/13u 

Groepsactiviteiten 

Weekend Ardennen 

HETRIC-cup 

 Internationale Wedstrijd Bonn 

 

 

 

 

 

  



Sponsorovereenkomst 2015-2016-2017 

Ter attentie van Herentalse triatlonclub HETRIC 

Naam firma : 

Contact persoon :  

Adres : 

Sponsorattest 

Betreft :  Sponsoring Herentalse triatlonclub ( HETRIC ) 

“ Echt en deugdelijk verklaard voor de som van ………………………….  euro” 

Het hierboven vermelde bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer van de 

Herentalse triatlonclub bij Argenta : IBAN BE24 9792 4538 4238, BIC ARSPBE22 

Opgemaakt te ……………………………… op   ………………………….. 

 

 

 

 

 

Voorzitter      Penningmeester 

Erik H’Madoun     Ben Benhaddou 

 

PS: De Herentalse Triathlon Club is niet BTW-plichtig 


