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L.S.,
Alvast bedankt voor uw tijd!
Nu willen wij nog uw enthousiasme wekken.
Graag informeren wij u over de derde Christa Mensert Memorial Ride die op 15 september 2013 verreden wordt in
en rondom Leiderdorp, en over alles wat deze sportieve (familie)fietstocht ook voor u bijzonder kan maken.
Waarom de Christa Mensert Memorial Ride?
Christa Mensert was een alom geliefde, levenslustige vrouw die midden in het leven stond. In 2006 werd bij
Christa mesothelioom, ofwel asbest- of longvlieskanker, vastgesteld. Hieraan is ze, na een dappere strijd, op
7 september 2009 ten slotte overleden.
Een van Christa’s mooiste eigenschappen was haar vanzelfsprekende inzet voor anderen. Haar grote wens was dat
iedereen dat zou kunnen doen. Zo vroeg ze bijvoorbeeld om bij haar uitvaart geen geld aan bloemen uit te geven
maar het in haar geest liever te doneren aan het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), dat belangen en welzijn van
mesothelioompatiënten behartigt. Hiermee zorgde zij al voor een forse bijdrage aan het medisch onderzoek ten
bate van lotgenoten.
Christa’s echtgenoot, Paco Busteros León, kwam hierdoor op het idee om de Christa Mensert Memorial Ride in het
leven te roepen. Ons doel is behalve het organiseren van een prachtig sportevenement, deze verschrikkelijke ziekte
onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Al twee jaar achter
elkaar zijn we in staat geweest een onvergetelijke tocht te organiseren en het IAS een mooi bedrag aan te bieden.
Wij willen dit jaar graag nog groter uitpakken.
Wat is de Christa Mensert Memorial Ride precies?
De Christa Mensert Memorial Ride is een jaarlijks terugkerend fietsevenement, waaraan zowel sportieve wielrijders
als gezinnen mee kunnen doen. Er kan namelijk gekozen worden uit twee afstanden: een route van 25 en één van
70 kilometer.
Omdat Christa graag met kinderen werkte, is de 25 kilometer speciaal bedoeld om ook de kleintjes mee te
kunnen laten doen, samen met hun (groot)ouders en iedereen die gewoon graag een lekker ontspannen tochtje
wil maken.Voor de meer sportieven onder ons is er een gevarieerd parcours van 70 kilometer te rijden.
Beide afstanden beginnen en finishen bij de schitterende locatie van Sportfondsen Zwembad De Does.
Het parcours, dat door Leiderdorp en omgeving voert, is ontworpen door ervaren tekenaars die veiligheid en
plezier van de fietsers voorop zullen stellen. Daarnaast zijn er duidelijke routebeschrijvingen doordat elke route
vooraf te wordt gepeild
De profi’s van fietsspecialist Bikelane en SportCity Leiderdorp/
Leiden zullen aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden.
Vrijwilligers bewaken waar nodig kruispunten en overgangen. Bij
restaurant Paerdeburgh in Rijpwetering zal voor de deelnemers aan de
25 kilometer tocht, onder het genot van een versnapering, even rust te
vinden zijn. En voor de napret zullen Fotostudio Veefkind en Reinoud
van Leeuwen Fotografie foto’s van de deelnemers maken en gratis
beschikbaar stellen. Na afloop van de tocht, natuurlijk, de uitnodiging
dit evenement in 2014 wéér mee te komen maken!
Mede namens de Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL), de
scholengemeenschap en sportverenigingen in Leiderdorp worden alle
ouders en clubleden uitgenodigd voor de tocht.
De lokale en regionale media zullen graag verslag doen van het
evenement.

Hoe organiseren we de Christa Mensert Memorial Ride?
De organisatie wordt gedragen door initiatiefnemer Paco Busteros León, diens ervaring als ondernemer en sporter,
en door uiterst waardevolle en enthousiaste vrijwilligers. Wat hen drijft is, naast de herinnering aan Christa
Mensert, het aanbieden van mogelijkheden en middelen aan mesothelioom patienten door middel van de IAS.
Om voor beide tochten alle details te kunnen overzien en regelen is er een draaiboek, net als voor alle
PR- en communicatieactiviteiten rondom het evenement. Die worden verzorgd door professionals met
jarenlange ervaring, met maximale exposure als doel. Extra onderdeel van het draaiboek is het interesseren en
enthousiasmeren van bevriende ondernemingen die veel voor de tocht kunnen en willen betekenen. Bedrijven
die de Ride een warm hart toedragen zullen niet alleen veel in de belangstelling staan, maar tegelijkertijd ook hun
maatschappelijke betrokkenheid kunnen laten zien.
Wat levert de Christa Mensert Memorial Ride op?
Natuurlijk wil de Christa Mensert Memorial Ride voor alle leeftijden en een brede doelgroep aantrekkelijk zijn: leuk,
gezellig, gezond en sportief. Tevens is dit evenement een mooie manier om Leiderdorp en uw bedrijf of product
onder de aandacht te brengen. Ten slotte is er dan nog het échte goede doel. Deelnemers en geïnteresseerden raken
niet alleen beter bekend met mesothelioom (asbest- of longvlieskanker), maar bovendien zijn alle inkomsten die na
aftrek van kosten resteren, bestemd voor het Instituut Asbestslachtoffers.
Een voor Leiderdorp uniek evenement als de Christa Mensert Memorial Ride heeft meerwaarde op tal van manieren.
De sportieve promotie van Leiderdorp werd al vermeld, evenals de kans voor inwoners van onze regio om deel uit
te maken van een populair evenement.
Bedrijven die zich aan het evenement verbinden, genereren veel exposure via persberichten, interviews met
verschillende media, (digitale) banners en spandoeken, alle (gedrukte) communicatie met onze deelnemers en hun
omgeving, aanwezigheid op de Christa Mensert Memorial Ride-website en op de Christa Mensert Memorial RideTwitter-Facebook en Hyvespagina. Over andere uitingen wordt nog nagedacht.
Misschien nog wel belangrijker is dat uw bedrijf verbonden wordt met een hoger doel - het vergroten van meer
kennis en begrip voor een ziekte waar men, helaas, tot nu toe weinig van weet. Sterker nog, het draagt direct bij
aan het belangrijke onderzoek dat voor Christa Menserts lotgenoten het verschil tussen leven en dood kan blijken
te zijn
Hoe kunt u participeren in de Christa Mensert Memorial Ride?
Onze wens is dat ook ú bij de voortzetting van deze bijzondere, nieuwe en sportieve Leiderdorpse traditie
betrokken wilt zijn. Er zijn tal van manieren om deze tocht met ons mee te rijden, zoveel zal duidelijk zijn.
U kunt veel betekenen!
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onderstaande nummers en e-mailgegevens.
Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. Hopelijk tot ziens!
Met hartelijke groet,
Organisatiecomité Christa Mensert Memorial Ride

Paco Busteros León
Middentocht 16
2353 VB Leiderdorp
Telefoon: 071 - 541 20 76
Mobiel: 06 - 20 04 35 35
paco@christamensertride.nl
www.christamensertride.nl

Route 25 km

Route 70 km

Sponsorpakketten
Pakket Sponsor

Bijdrage: € 1.000,- Naamsvermelding op Website www.christamensertride.nl
- Naamsvermelding op Website: christamensertride.hyves.nl
- Naamsvermelding op Aankondigingsflyers
- Naamsvermelding op Posters (o.a. op alle scholen)
- Naamsvermelding op Routefolders
- Naamsvermelding op Bedanktkaartje bij finish
- Naamsvermelding op Start-Finish spandoeken
- Naamsvermelding op bord bij inschrijvingsdesk
- Naamsvermelding op bord bij Startdorp
- Naamsvermelding op bord bij Verzorgingsposten
- Naamsvermelding door omroeper tijdens de tocht

Pakket Hoofdsponsor

Bijdrage: € 2.000,- Logo op Website www.christamensertride.nl
- Logo op Website: christamensertride.hyves.nl
- Logo op Aankondigingsflyers
- Logo op Posters (o.a. op alle scholen)
- Logo op Routefolders
- Logo op Bedanktkaartje bij finish
- Logo op Start-Finish spandoeken
- Logo op bord bij inschrijvingsdesk
- Logo op bord bij Startdorp
- Logo op bord bij Verzorgingsposten
- Spandoek bij inschrijvingsdesk (zelf aanleveren)
- Spandoek bij Startdorp (zelf aanleveren)
- Spandoek bij Verzorgingsposten (zelf aanleveren)
- Naamsvermelding door omroeper tijdens de tocht

Pakket Topsponsor

Bijdrage: € 3.000,- Logo prominent op Website www.christamensertride.nl
- Logo prominent op Website: christamensertride.hyves.nl
- Logo prominent op Aankondigingsflyers
- Logo prominent op Posters (o.a. op alle scholen)
- Logo prominent op Routefolders
- Logo prominent op Bedanktkaartje bij finish
- Logo prominent op Start-Finish spandoeken
- Logo prominent op bord bij inschrijvingsdesk
- Logo prominent op bord bij Startdorp
- Logo prominent op bord bij Verzorgingsposten
- Spandoek bij inschrijvingsdesk (zelf aanleveren)
- Spandoek bij Startdorp (zelf aanleveren)
- Spandoek bij Verzorgingsposten (zelf aanleveren)
- Uitgebreid naamsvermelding door omroeper tijdens de tocht
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Extra’s (Alle pakketten)
Meerjarig verbintenis
Uw bedrijf sponsort de Christa Mensert Memorial Ride voor twee of drie
jaar met een aantrekkelijke vooruitzicht.
- Pakket Sponsor:
• Bijdrage 2 jaar: € 1700,• Bijdrage 3 jaar: € 2500,- Pakket Hoofdsponsor:
• Bijdrage 2 jaar: € 3600,• Bijdrage 3 jaar: € 5300,- Pakket Topsponsor:
• Bijdrage 2 jaar: € 5000,• Bijdrage 3 jaar: € 7500,Zit uw pakket niet erbij?
Als u vindt dat op een andere manier betrokken wilt zijn met de
Christa Mensert Memorial Ride of geen van de bovenstaande alternatieven
bij uw wensen past laat ons dat weten. Alle ideeën zijn welkom.
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