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Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor onze 
wielerjeugdclub. Dank zij de groeiende aandacht 
van ouders, sponsors en de media kunnen we 
terugblikken op 3 succesvolle jaren met vele 
mooie resultaten en een steeds groter wordende 
naambekendheid. Tomabel-Inofec is de voorbije 
3 jaren meer dan een begrip geworden in het 
cyclocrossgebeuren in Vlaanderen. 

Onze evolutie is zeker niet onopgemerkt gebleven. 
We zorgden voor gediplomeerde trainers en 
introduceerden wekelijkse trainingen, waardoor 
heel wat geïnteresseerde jongeren de weg naar 
het veldrijden vonden. Zowel op de trainingen 
als in de wedstrijden konden ze genieten van de 
speciale ongedwongen sfeer die onze sport zo eigen 
is. Op die manier geven we hen kansen om zich 
spelenderwijs fysisch, motorisch en psychisch te 
ontwikkelen.

Om onze leden verder te blijven ondersteunen 
en onze eigen Inofec cross verder uit te bouwen, 
hebben we partners nodig. Sponsors die zowel 
kunnen helpen bij het ter beschikking stellen van 
communicatiekanalen, als financiële middelen om 
onze jongeren de tijd van hun leven te bezorgen,  
lange termijnverbintenissen die ons toelaten vele 
leden te zien groeien in de sport waarin kleine 
Vlamingen groot zijn.

Hebt u interesse in een samenwerking rond een 
sport  die een toonbeeld is van oerdegelijke 
Vlaamse kwaliteit en eigenheid en per wedstrijd 
tot een miljoen kijkers aantrekt? Contacteer ons. 
We staan open voor uw suggesties en zullen u met 
veel plezier opnemen in het Tomabel-Inofec Cycling 
Team gebeuren.

Mark Van den Meerssche 
voorzitter Tomabel-Inofec Cycling Team
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Het Tomabel-Inofec Cycling Team
Wie zijn we?

“Tomabel-Inofec Cycling Team wil een wielerploeg 
zijn met een sterke focus op veldrijden die 
jeugdige renners in competitie wil begeleiden en 
ondersteunen om hun persoonlijke doelstellingen te 
bereiken in een vriendschappelijke en ongedwongen 
sfeer. “

We willen dit zijn:

voor jeugd in en rond onze thuisbasis Ardooie, waar de 
maatschappelijke zetel gelokaliseerd is en waar we kunnen 
terugvallen op oefenruimte en accommodatie, en Tielt waar INOFEC 
kantoormeubelen gehuisvest is en onze cross in 2018 zal doorgaan,

in een actieve samenwerking met Cycling Vlaanderen en met 
nauwe betrokkenheid van onze sponsors en alle ouders,

als drijvende kracht van een klimaat waarin kwaliteit, sportiviteit, 
vriendschap en respect voor zowel vriend als tegenstander  
primordiaal zijn,

door onze waarden over te dragen naar de buitenwereld via de 
sport, onze leden, sponsors, medewerkers en sympathisanten.

Het Tomabel-Inofec Cycling Team werd opgericht in 2005 wanneer het noeste 
zweet van hard werkende Tomabel telers en ploeterende veldrijders elkaar 
vonden in de sport. Dankzij de steun van het Tomabel kwaliteitslabel kreeg 
de ploeg een eigen identiteit en kleurden de LRC cyclocross wedstrijden rood en 
groen.  

Toen we na enkele jaren besloten om resoluut de kaart van de jeugd te trekken, 
vonden we extra steun bij Marc Speeckaert van INOFEC kantoormeubelen om 
de overgang naar een goed omkaderde jeugdwerking op touw te zetten.

De omschakeling van feitelijke vereniging naar een volwaardige VZW structuur 
was een belangrijke stap die onze ambitie uitspreekt om een kwalitatieve 
jeugdopleiding aan te bieden. Het ondertekenen van de Panathlon verklaring en 
het opstellen van een beleidsplan zijn slechts enkele van de extra stappen.
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Sinds 2017 is het Tomabel-Inofec Cycling Team als opleidingsploeg aangesloten 
bij Cycling Vlaanderen en krijgt het subsidies uit het jeugdsportfonds. Het is onze 
ambitie om als jeugdsport club jongeren aan het sporten te krijgen in een sport 
waarin plezier en sportbeleving primeert boven de prestaties. Anderzijds willen 
we onze leden zo veel mogelijk bijstaan in hun persoonlijke ambities, aan de hand 
van wekelijkse trainingen en gerichte opleidingen.
In 2020 behaalden we onze doelstellingen en kregn we het gouden wiel 2020 
uitgereikt als erkenning voor onze structuur en kwalitatieve opleidingen.

Het Tomabel-Inofec Cycling team heeft een gemotiveerd en enthousiast bestuur 
dat instaat voor een kwalitatieve basiswerking. Naast het dagelijks bestuur is er de 
wekelijkse ondersteuning van onder andere vele vrijwilligers en vaste fotografes. 
2 gediplomeerde trainers staan in voor de wekelijkse trainingen.
De organisatie van grote activiteiten wordt opgenomen door werkgroepen die elk 
afzonderlijk bijeenkomen en hun verslagen aan het dagelijks bestuur voorleggen.



Grootse prestaties beginnen 
bij een goede ondersteuning

Als team nemen we deel aan tal van evenementen en wedstrijden die de teamgeest op peil houden. 
Een team wordt echter niet alleen gevormd door enkele sterke renners en een hoop lol. 
In de eerste plaats is het van groot belang om ook onze medewerkers en familie te betrekken in de 
ploeg. Zij vormen de beste omkadering voor de vele inspanningen en ontberingen die elke atleet moet 
doorstaan. 
Daarnaast is het belangrijk om alle renners van de broodnodige materialen te voorzien, zodat ze elk hun 
sport op een aangename en veilige manier kunnen beoefenen. 

Onder het waakzame oog van bondssecretarissen van Cycling 
Vlaanderen, hulpdiensten en talrijke toeschouwers steken 
onze leden wekelijks halsbrekende toeren uit. Hoewel 
spectaculair tonen ze iedere keer opnieuw dat ze hun fiets en 
de technieken van het veldrijden meester zijn. Daarom ook 
vormen behendigheid en fietsbeheersing de basisonderdelen 
van onze wekelijkse trainingen.

Ieder avontuur start met 
een droom, zoals het 
Tomabel-Inofec Cycling 
Team.

Door de goede 
samenwerking met de 
mensen van Cycling 
Vlaanderen konden we 
zeer vlug inpikken op het 
niewe toegangsexamen 
voor jeugdrenners. Na 
een aantal specifieke 
wintertrainingen waarin 
we de knepen van de 
proeven aanleerden, 
slaagden dan ook al 
onze leden voor hun 
toelatingsproef.
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Tibo Vancompernolle, eerder 
al provinciaal kampioen 
behaalt een mooie 2de 
plaats op het Vlaams 
kampioenschap. 

De televisie maakt haar 
opwachting. Ook dat hoort 
erbij.

En dat is nog maar een begin. Ook voor 2022 
staan nog heel wat initiatieven in de steigers.



Ondanks alle goede resultaten en de spanning 
die daar soms mee gepaard gaat, kunnen 
we toch trots stellen dat vooral vriendschap 
de drijfveer is die onze renners naar de 
training brengt. Daardoor is iedere activiteit of 
wedstrijd een avontuur en een nieuwe stap 
dichter bij het verwezelijken van onze droom.
Een ploeg die gedragen wordt door 
vriendschap en samenhorigheid. Een Tomabel-
Inofec Cycling Team met en voor elkaar.
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Omdat onze renners meestal worden vergezeld door 
een uitgebreide schare ouders en sympathisanten, 
kijkt niemand nog vreemd op wanneer de Tomabel-
Inofec karavaan landt. Wekelijks worden de tenten 
en tafels opengeplooid om vervolgens spijs en drank 
uit te stallen voor de aanwezigen. Ondertussen 
worden de fietsen nagekeken en op punt gezet 
zodat het opwarmingsritueel kan beginnen. Onze 
renners weten zich dan ook goed ondersteund door 
de Tomabel-Inofec familie en hoeven zich louter op 
hun wedstrijd te concentreren. 

In de wintermaanden 
trainden we in serres die van 
lichtpunten en een cross- 
parcours werden voorzien.

Op 15 oktober ging junior 
Jason Vancompernolle met de 
bloemen lopen in Zingem.

Op zaterdag en zondag 3 en 4 november 2018 richtten 
we de allereerste versie van de Inofec-Poelbergcross 
in. We maakten graag een afspraak in Tielt.

Stilaan een traditie: de goede prestatie van onze crossers in de Hel van 
het Noorden gaat nooit onopgemerkt voorbij. De platte banden nemen 
we er graag bij.



Wil u deel uitmaken 
van die ondersteuning?

Onze club zou niet bestaan indien het niet zou worden gesteund door 
onze vaste hoofdsponsors:

Tomabel is het keurmerk van kwaliteitsgroenten en -fruit. De teelt van Tomabel vindt onder 
optimale omstandigheden plaats, met respect voor de natuur en in harmonie met het milieu. 
De strikte controles garanderen bovendien de geboden kwaliteit. Tomabel is zo uitgegroeid 
tot een vertrouwde naam. De groenten en het fruit van Tomabel zijn altijd de lekkerste en de 
sappigste en ze hebben allemaal dezelfde mooie kleur.  

Lekkere groenten en fruit zijn een basisbestanddeel in de voeding van elke gezonde mens en 
ook in die van onze sporters. Samen met Tomabel brengen we hen dan ook graag het belang 
bij van gezonde en lekkere voeding. 

INOFEC staat voor kwalitatieve kantoormeubelen aan messcherpe prijzen. Een professionele 
kantoorinrichting start bij twee belangrijke pijlers: goede oplossingen voor het opbergen van 
bureaumateriaal en aangenaam zitcomfort. INOFEC rust uw nieuwe werkplek volledig uit 
volgens het principe van het nieuwe werken. Zij zorgen namelijk voor de beste (ergonomische) 
bureaumeubelen, zoals ergonomische bureaustoelen en verstelbare bureaus.

Zaakvoerder Marc Speeckaert is als sponsor aanwezig op meerdere sportevenementen zoals 
voetbal- en wielerwedstrijden. Toch heeft hij een extra boontje voor de jeugd. Dat ook zij 
meehelpen om de naambekendheid van INOFEC in Tielt en ver daarbuiten te vergroten is mooi 
meegenomen.
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Geïnteresseerd?

We ontwikkelden tal van mogelijkheden om ons te steunen. Zo is er ook voor u een pakket 
dat u op het lijf is geschreven. De details van de pakketten vindt u vanaf de volgende 
pagina.

Hoe kan u bijdragen?

4 SPONSOR-
PAKKETTEN

Kleed onze renners1

Kleed ons iedere dag2

Logistieke steun4

Kleed onze medewerkers3

Al onze pakketten zijn verschillend in aanpak, zodat er voor elk budget wel een mooie 
mogelijkheid is om als partner gelinkt te worden met ons ploeg. Toch zijn ze niet meer 
dan een basis voor een goede overeenkomst.
We nodigen iedereen uit om zelf aanwijzingen te geven in welke mate wij u  kunnen 
helpen om uw doelstellingen te halen.



PAKKET 
Kleed onze renners

1

Bijdragen tussen

€ 200/jaar

€ 1000/jaar

Veldrijden is een boeiende, maar uitdagende sport die het lichaam stevig op de proef stelt. 
In onze sport is kwalitatieve kledij dan ook onontbeerlijk om gezond te blijven. Ze mag niet 
hinderen en moet de renners ook beschermen bij een eventuele val. Daarnaast biedt ze de 
mogelijkheid om sponsors uitvoerig in beeld te brengen.

Met een bijdrage vanaf 200 euro per jaar, kunt u een groot verschil maken voor onze atleten. 
Om alle renners een basispakket aan te bieden voor de volgende 3 jaar hebben we volgende 
steunmaatregelen uitgewerkt. 
Daarnaast krijgt iedere kampioen een gratis pak in de gepaste kleuren en voorzien van de juiste 
strepen.

Kledingpakketten voor alle renners

Net zoals de voorbije 3 jaar willen we onze renners een uitgebreid pakket 
wedstrijdkledij aanbieden waaruit iedere renner de stukken kan kiezen die hij het 
belangrijkst vindt. Omdat niemand verplicht is om zich tot één discipline van het 
wielrennen te beperken, kunnen de noden verschillen van renner tot renner. Dankzij een 
kledingbon die jaarlijks bij de inschrijving zal worden uitgereikt, is de aankoop van een 
basispakket voor iedereen een haalbare kaart.
Hij of zij is wel contractueel verplicht om de teamkledij te dragen tijdens alle officiële 
wielerwedstrijden en op training. 

Aan de sponsors vragen wij een engagement om het jaarlijkse bedrag 3 jaar lang te 
voorzien, zodat wij niet jaarlijks door het proces moeten om nieuwe kledij te ontwerpen. 
Bovendien zijn er heel wat kledingstukken die minstens 3 jaar hun kwaliteit behouden.

Als sponsor krijgt u een voorstel dat -indien mogelijk- op maat en in overleg wordt 
opgemaakt. Na het vastleggen van het wederzijds engagement, zal een jaarlijkse 
afrekening gebeuren in december voorafgaand aan het sponsorjaar.

Kledingpakketten voor alle medewerkers, ouders en sympathysanten

Onze medewerkers kunnen natuurlijk niet achterblijven, net als de ouders en alle andere 
sympathysanten. Voor hen zijn alle kleren, zowel wedstrijdkledij als casual kledij, aan 
zeer voordelige tarieven te verkrijgen via onze club, want iedereen wil er natuurlijk even 
strak uitzien als hij of zij met de zoon of dochter een trainingsritje doet. 

Hoe meer mensen jullie merk en waarden uitdragen, hoe liever we het hebben.
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Tomabel-Inofec kledingpakket 
2022-2024*

* Aanpassingen aan de layout tov de versie 2022-2024 zijn onvermijdelijk, maar zullen niet 
drastisch zijn en in functie van de logo's van de sponsors.

SPONSORDOSSIER | 11



PAKKET 
Kleed ons elke dag

2

Bijdragen tussen

€ 500

€ 800

Op herhaaldelijke vraag van onze leden gaan we ook op zoek naar een kledinglijn die we zowel 
na de wedstrijden als in het dagelijkse leven kunnen dragen. Nog meer dan onze renners lopen 
immers onze tientallen medewerkers, ouders en supporters in de kijker.
Voor onze renners is het groepsgevoel cruciaal. Tomabel-Inofeccers vinden sfeer, betrokkenheid 
en verbondenheid belangrijker dan resultaten of prestige. We weten dat we dit ook uitstralen 
en we doen er alles aan om deze rijkdom te koesteren en te bewaren.

Door uniforme kledij mogelijk te maken, ondersteunt u onze verbondenheid en maakt er u 
eveneens onlosmakelijk deel van uit.

Herkenbaarheid creëert verbondenheid

In tegenstelling tot de wedstrijdkledij hoeft u geen vast bedrag per jaar te betalen. Kledij 
wordt niet besteld op aanvraag, maar wordt éénmalig en aan alle leden aangeboden.

Alle casual kledij wordt voorzien van het clublogo (zoals op de voorpagina van deze 
brochure met daarnaast uw eigen logo.
U betaalt voor het aantal stuks dat wordt besteld. Afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden, kan dit een hoog of eerder gering bedrag zijn. Nabestellingen zijn op 
kosten van de geïnteresseerden. Zo krijgt u geen extra kosten wanneer nieuwe leden 
aansluiten.

De formule is dus helemaal anders dan bij de wedstrijdkledij, maar minstens zo 
aantrekkelijk. U komt immers altijd alleen of hooguit met 2 samen te staan met 
het clublogo. Een duidelijker partnerschap tussen de ploeg en uw merk kunnen we 
nauwelijks bedenken.

We geven hieronder graag enkele voorbeelden mee, maar zullen even graag andere 
voorstellen met u bespreken.



PAKKET 
Kleedt onze medewerkers

3

Bijdragen tussen

€ 200

€ 500

Wie de medewerkers kleedt is uiteraard ook een medewerker

Medewerkers vormen het hart van onze vereniging. Bestuursleden, trainers, fotografes,... 
allemaal geven ze het beste van zichzelf om een ploeg uit te bouwen met een plan en 
een visie. Dat vergt soms specifieke noden. 

Als ploeg willen we ervoor zorgen dat ook die mensen het materiaal en de middelen 
krijgen die ze nodig hebben om hun taken perfect uit te voeren. We willen hen ook de 
herkenning en de uitstraling geven die ze als gangmaker verdienen.

Als sponsor kan u bijdragen door uw naam aan het besturend orgaan van een 
wielerploeg te verbinden. Of het nu bestuursleden, trainers of losse medewerkers zijn, 
uw naam prijkt op de kledij van de mensen waar iedereen met respect naar opkijkt. 
Automatisch wordt u medebestuurder, medetrainer of medewerker.

U kan er ook voor kiezen om een specifieke groep te ondersteunen zoals de trainers of 
fotografen omdat dat goed aansluit bij uw activiteit. Dan komt uw logo op de kledij van 
die ene specifieke groep terecht.

Neem gerust contact op en laat ons uw interesse horen. Wij zorgen voor aangepaste 
voorstellen die naadloos aansluiten bij uw noden.
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PAKKET 
Logistieke steun

4

Bijdragen tussen

€ 50

€ 1000
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Ballen, kegels, hindernissen en parcoursafbakening... ook een cyclocross opleiding kan pas 
plaatsvinden met een minimum aan materiaal en toestellen. Het wordt wekelijks door 
tientallen renners gebruikt. Soms is het dus ook gewoon aan vervanging toe. 

Daarnaast geeft het onze trainers mogelijkheden om nieuwe trainingsvormen te creëren 
waarmee de we trainingen veelzijdiger kunnen maken en de renners een bredere en 
duurzamere start kunnen geven. 

De huur van de trainingshal, de opleiding van onze trainers, een onkostenvergoeding... naast 
het pure materiaal zijn er heel wat elementen die onontbeerlijk zijn om een goede opleiding te 
kunnen voorzien.



Wat krijgt u in ruil voor uw 
sponsoring?
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4 sponsorpakketen met een reeks aan voorstellen voor diverse bedragen; met deze voorstellen 
hebben we zowel willen inspelen op de verschillende financiële mogelijkheden van 
middelgrote en kleine bedrijven als op de invulling van de middelen. Toch zijn we benieuwd 
naar uw creativiteit en zullen we elk bijkomend voorstel met aandacht bestuderen.

Neem gerust contact op om u van de meerwaarde van onze pakketten te verzekeren. We 
geven u graag al de samenvatting mee:

Sponsorengagement 2022-2024 pakketten 1-4

Zichtbaarheid van uw merk op de (wedstrijd)kledij (pakket 1-3)

Uw merk wordt aangebracht op de kledij na onderling akkoord en in overeenstemming 
met de richtlijnen en beperkingen van de fabrikant. 

• Uw logo komt duidelijk zichtbaar op de kledij overeenkomstig het sponsorbedrag.
• Logo's en tekst op de wedstrijdkledij zullen in wit (of zwart) worden aangebracht 

alnaargelang de vereisten van het ontwerp.
• Hoofdsponsors worden altijd in kleur aangebracht.
• Logo's op de casual kledij worden in kleur aangebracht.
• Op de boord van de broekspijpen wordt alleen tekst aangebracht.

Zichtbaarheid van uw merk op de website en in de nieuwsbrieven

Het Tomabel-Inofec cycling team zal een website onderhouden die naast de algemene 
informatie en de laatse nieuwsberichten ook zal worden gebruikt om de nieuwsbrieven 
te versturen. Alle sponsors zullen als partners zowel op de website als in de 
nieuwsbrieven worden vermeld.

• Uw logo in 4/4 kleur met korte tekst en link naar uw website (of facebook pagina) 
op de Tomabel-Inofec website

• Uw logo als link naar uw website in de footer op alle digitale communicatie van 
onze ploeg.

Specifieke voorwaarden per sponsor

Specifieke voorwaarden zullen grondig worden doorgenomen en eenduidig in een 
contract worden vastgelegd dat door beide partijen is te ondertekenen. Wij streven 
er naar om duurzame relaties op te bouwen waarbij de investering van de sponsor 
maximaal tot zijn recht komt, zowel voor de ploeg als voor de sponsor.

Uitnodiging ploegvoorstelling

Alle sponsors worden automatisch uitgenodigd op de ploegvoorstelling in december.



Bedenktijd nodig? 
Dit kan u nu al doen*

Contact
Mark Van den Meerssche
info@tomabel-inofec-cyclingteam.com
0496/560 837

GRATIS
Vind ons leuk!
http://www.facebook.com/pages/
Tomabel-Cycling-Team/2084881361827

Bezoek onze website
Volg onze prestaties, gebeurtenissen, nieuwtjes...
Wees deel van ons verhaal aan de wereld

http://tomabel-inofec-cyclingteam.com

Bewonder ons foto archief
Vind een prachtig beeldverhaal van onze 
prestaties en stel je daarbij nu al uw logo 
voor.

http://tomabel.smugmug.com/

* maar je wacht best niet al te lang :-), 
        de plaatsen zijn beperkt


