Beleidsplan “The Dutch 750, stichting samen voor een ander!”
(verkorte naam in dit beleidsplan: Stg TD750)

INLEIDING
Stg TD750 is opgericht om fondsen te werven met name voor een tweetal goede doelen (Stg Make A
Wish Nederland en Stg Overleven met Alvleesklierkanker – Support Casper) middels het organiseren van
een jaarlijks terugkerend wielerevenement “The Dutch 750”, zie www.thedutch750.nl. In het weekend
van 26-28 juni 2020 zal het eerste evenement plaatsvinden en de bedoeling is om dit jaarlijks te gaan
laten plaatsvinden bij gebleken succes.

VISIE EN MISSIE
Binnen fietsminnend Nederland is er nog behoefte aan een grootschalig meerdaags fietsevenement
waarin het bereiken van een bepaalde uitzonderlijke prestatie gecombineerd kan worden met het
collecteren van gelden voor het goede doel.
Lange termijn missie: het jaarlijks organiseren van een driedaags fietsevenement van 750 km in 6
etappes van 125 km per dagdeel voor teams van 1-10 personen. Er zal gereden worden in peloton
formatie en worden begeleid door prominente (oud) wielrenners. Tevens zal er technische support
worden verleend door Shimano Service en zal er intensieve verkeersbegeleiding plaatsvinden op het te
verrijden parcour.

AMBITIE
De realisatie van het evenement zal in samenwerking met (bedrijfs)sponsoren gebeuren. Hiermee zal
een jaarlijks terugkerend en nationaal bekend festijn worden neergezet in de provincie Gelderland. Elk
deelnemend team zal minimaal een bedrag van EUR 5.000 bijdragen, welke volledig ter beschikking zal
komen aan Make A Wish Nederland en Support Casper en een eventueel derde goede doel (cbf erkend)
naar keuze, per team te bepalen.
(Bedrijfs)sponsoren en deelnemers zullen door de Stg TD750 worden geworven via diverse kanalen.

STERKTEN EN ZWAKTEN
+/+ Het vrijwillige en onbezoldigde bestuur van Stg TD750 bestaat uit personen uit het bedrijfsleven met
een persoonlijke betrokkenheid bij de genoemde goede doelen en/of werkzaam zijn bij de hoofdsponsor
Droomparken en/of bij de grote wielerevenementenorganisator Libema Profcycling
+/+ er is een groot netwerk binnen de provincie Gelderland en binnen de professionele- en amateur
cycling community
+/+ logistieke organisatie van het evenement is in handen van zeer ervaren Libema Profcycling

+ hoofdsponsor Droomparken staat garant voor de begroting van het evenement
-/- startende stichting, waarvan de bestuurders nog ervaring moet opdoen op het gebied van de
haalbaarheid van een dergelijk evenement en het binnenhalen van fondsen voor de genoemde goede
doelen (in België bestaat al sedert een aantal jaren met groot succes een vergelijkbaar evenement “Sta
op tegen kanker” waarin in 4 dagen 1000 km wordt afgelegd door teams in peloton vorm en van waaruit
TD 750 ervaringen en do’s & don’ts van dat Bestuur zal willen vernemen)

STRATEGISCHE DOELSTELLING
-

-

-

Na de TD 750 Promotour in september 2019 zijn de eerste stappen gezet om goede social media
te creëren en het netwerk binnen fietsminnend Nederland wakker te schudden
Wekelijkse / maandelijkse social media updates en nieuwsbrieven
Er is een organisatie team aangesteld, waarin marketing/communicatie medewerkers van de
genoemde goede doelen zitting hebben. Zij zullen bedrijven en potentiële deelnemers gaan
benaderen
Evenement vindt plaats in het laatste weekend van juni, valt niet samen met andere
concurrerende wielerevenementen in Gelderland, noch met meerdaagse wielerevenementen in
NL, en vindt niet plaats in vakantieperiodes
Het TD 750 evenement is aangemeld bij de NTFU
Bedrijven, overheden/gemeentes in de provincie Gelderland zullen worden aangeschreven,
benaderd en betrokken bij TD 750
Resultaten van het jaarlijks evenement zullen worden gepubliceerd op de website van TD 750
Ambassadeurs (BN-ers) van Make A Wish Nederland en Support Casper zullen worden ingezet
om promotie activiteiten te ontplooien voor en/of deel te nemen aan TD 750
Er zal een ANBI status aanvraag voor de Stg TD 750 worden gedaan

