De 9de editie van de Groene 10 Mijl van Bree op zaterdag 5 oktober 2019
Naast de Vitamientjesloop voor kinderen van 2 tot 12 jaar (de loopafstanden gaan van 100 m tot 1
km) bieden we de volgende lange-afstandslopen aan: 5 km, 10 km en 10 Mijl. De handbikers rijden
een aangepast parcours van 13,5 km.
Laat je aangenaam verrassen door de gezellige sfeer en het unieke parcours door een van de mooiste
stukjes natuur van Bree. Start en aankomst van de Groene 10 Mijl : aan de voetbalterreinen van KGS
BREE-BEEK.

Zoals bekend :
De Groene 10 Mijl van Bree staat op de to-do lijst voor loopsport-minded Limburg en omstreken!
Honderden sporters kijken uit naar deze klassieker op de Limburgse loopkalender.
Een natuurparcours in volle nazomer, veel volk en ambiance en een vlotte organisatie zijn de
vertrouwde ingrediënten !
De jongste deelnemers (100 m Vitamientjesloop ) zijn amper twee jaar oud ( deze peuters mogen door
ouders, grootouders … begeleid worden tijdens hun 1ste ‘loopwedstrijd’ ). Een bovengrens qua leeftijd
is er niet voor onze deelnemers !
Onze (voorlopig) oudste deelnemer aan de 10 Mijl is een kranige tachtiger !!!

Aanzetten tot gezonde sportbeleving is onze belangrijkste doelstelling !
Zo voelt elke deelnemer zich een winnaar aan de finish van de G10MvB.
De Groene 10 Mijl van Bree biedt een leuke combinatie van gezonde lichaamsbeweging en genieten
van een verrassend mooie natuur. Het team van Natuurpunt Bree is dan ook onze gedroomde partner
bij de organisatie van dit jaarlijkse sportevenement.

NIEUW !!! de volgende editie wordt een 2-daags evenement
OP ZONDAG 6 oktober 2019 kan je de G10MvB wandeltocht doen !!!!

WANDEL de Groene 5 km ( leuke familiewandeling met opdrachten ) of stap het
volledige Groene 10 Mijl van Bree parcours (16km) met halverwege een bezoek aan
Natuurpunt : start en aankomst van beide wandelingen Biekercafé bij zaal Jan van
Abroek (Kerkstraat in Beek)

Je schrijft in voor de wandeling op 6 oktober tussen 9 en 14u in Biekercafé

We willen het aantal deelnemers nog zien groeien!

o.a. door
•

Verdeling van full-colour flyers op andere loopevenementen

•

Uitnodigen scholen, verenigingen en bedrijven ( in samenwerking met Stad Bree)

•

Vermelding in boekje intergemeentelijke boslopen.

•

Radioreclame en affiche-campagne

•

Vermelding + advertenties o.a. in Stadsmagazine Bree

•

Aanmaken van vele links naar www.groene 10 mijl van bree.be (bezoek website)

•

Publicaties in agenda’s van wandel- en loopmagazines ( met link naar onze website )

•

Promo via diverse sociale media o.a. Facebook en Twitter

De Groene 10 Mijl van Bree heeft een aanzienlijke naambekendheid verworven in de regio en ook dit
jaar verwachten we weer honderden deelnemers en hun supporters/sympathisanten aan de
voetbalterreinen in de Geussenstraat in Beek (zie de sfeervolle foto-reportages van vorige edities op
onze website). De mix van jong en oud en de variatie in loopafstanden maken de G10MvB geliefd
zowel bij de pure recreatiejogger als bij de meer prestatiegerichte loopfanaat.

Je voelt je thuis in ons project ? Je hebt een boontje voor (loop&wandel)sport
en voor de Breese natuurgebieden ? Link uw bedrijf of organisatie dan aan de
Groene 10 Mijl van Bree en word een van onze sponsors !
Wij voorzien 5 categorieën van sponsors :
ZILVER
GOUD
PLATINA
PLATINA PLUS
BRILJANT

100 €
250 €
500 €
750 € of
1.000 €

500 € + logistieke ondersteuning

Naargelang van je sponsorcategorie belonen we je steun als volgt :
BRILJANT

PLATINA+

hyperlink op homepagina website

X

X

logo op homepagina website

X

X

X

logo op sponsorpagina website

X

X

X

VANAF APRIL 2019

PLATINA

GOUD

X

naam op sponsorpagina
logo op flyer voorkant

ZILVER

X
X

X

logo op flyer achterkant (bovenaan)

X

logo (klein) op flyer achterkant (zijkant)

X

naam op flyer achterkant (onderaan)

X

TIJDENS EVENEMENT
gratis startnummers (loopwedstrijden)

15

10

6

4

2

uitnodigingen VIP ruimte (zaterdag 18u)

15

10

6

4

2

aan start en aankomst loopwedstrijden :
jouw logo op elektronisch scherm

X

X

spandoeken/banners /reclame op terrein
KGS Bree-Beek (zaterdag)

X

X

promotiestand op het terrein (zaterdag)

X

X

uw naam verbinden aan een
vitamientjesloop (levering packs)

X

uw naam verbinden aan 5 of 10 km
(sponsor levert goody packs)
uw naam gekoppeld aan de 10 mijl loop
(sponsor levert goody packs)

X
X

aanvragen sponsoring ten laatste 7 april 2019 !
Je wil meer info over een sponsoringcontract ?
Of je wil ons steunen op een andere manier ?
Of je hebt zelf goede ideeën i.v.m. de Groene 10 Mijl van Bree ?

Contacteer ons via e-mail: info@groene10mijlvanbree.be
OF telefonisch +32497528073 (Jos Vandermeulen)
IBAN: BE93 7360 1239 6967
Bocholterkiezel 13, 3960 Bree

www.groene10mijlvanbree.be
Ondernemingsnummer 0538 785 807

