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Voorwoord 
Voor u ligt het sponsorplan van Civil Engineering Tour 2014. Dit plan is een link tussen de belangen 

van toekomstige sponsors en de studiereis van vierdejaars studenten aan de Avans Hogeschool. Deze 

studiereis wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit studenten civiele techniek van 

zowel ’s Hertogenbosch als Tilburg. Ook geeft dit plan een inzicht in de diverse 

sponsormogelijkheden die Civil Engineering Tour te bieden heeft. Dit document is geverifieerd door 

Ing. J.A.G. Sloots, hoofdbegeleider van de commissie bij het organiseren van de studiereis. 

 

 

 

 

 

 

’s Hertogenbosch, 5 oktober 2013 

Commissie Civil Engineering Tour 2014  
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Inleiding 

Civil Engineering Tour 
Voor het eerst in de historie van de welbekende studiereizen gaan de studenten van ’s-

Hertogenbosch en Tilburg samen op reis. De fusie betekent een frisse start onder een nieuwe naam. 

CivilTour en CivilXperience zijn samengevoegd tot Civil Engineering Tour.  

Deze studiereis wordt georganiseerd door de studenten uit het vierde jaar in samenwerking met drie  

docenten. Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de studiereis. 

Doelstelling 

Reis 

De reis wordt voor en door studenten georganiseerd met het oog op de volgende studiedoelen. 

- Ontdekken van het vakgebied, het bedrijfsleven en de cultuur in het buitenland. 

Door culturele verschillen te ervaren wordt er een breder wereld beeld gecreëerd. Het contact met 

andere culturen en levenswijzen schept meer begrip en tolerantie voor de mensen die deze 

uitdragen. Studenten krijgen tijdens de reis een beter beeld over de rol die civiele techniek speelt op 

de plaats van bestemming. Tijdens de reis zullen er een aantal contactmomenten zijn met in de regio 

actieve ondernemingen en komt de student in aanraking met een potentiële toekomstige werkgever. 

- Ontdekken van nieuwe processen en bouwmethoden. 

Er wordt niet alleen aandacht besteedt aan het bedrijfsleven, de cultuur en het vakgebied, maar er 

wordt ook veel aandacht besteedt aan de methode van bouwen en de processen. Door meer kennis 

te krijgen van verschillende technieken worden deelnemers van de reis creatiever, wat goed te 

gebruiken is bij het bedenken van oplossingen voor infrastructurele problemen. 

Tevens kunnen de verschillende regelgevingen met elkaar vergeleken worden, wat het tot een 

interessant geheel maakt. 

Sponsorplan 

Om deze studiereis voor studenten toegankelijk te maken is er financiële steun nodig vanuit het 

bedrijfsleven. Een deel van de totale reissom wordt gefinancierd door middel van een eigen bijdrage 

van de studenten. Door middel van dit sponsorplan trachten wij duidelijk te maken op welke wijze 

gesponsord kan worden en waarom sponsoring van de studiereis verantwoord is. 

Bestemming 
Na een algemene stemmingsronde onder alle vierdejaars studenten van de opleiding civiele techniek 

is Dubai als bestemming gekozen. Dubai staat natuurlijk nog altijd bekend als een ‘booming city’. In 

deze stad wordt veel gebouwd, zowel bouwkundig als civieltechnisch. Ook zijn er al heel wat 

projecten afgerond. Projecten als Burj Khalifa, palmeilanden en de monorail zijn enkele van de vele 

projecten die in de laatste vijf jaar afgerond zijn. Naast deze werken zijn er ook projecten die in 

aanbouw zijn. Onder andere een aantal spraakmakende bruggen en de Palm Mall (op palm 

Jumeirah). 
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Sponsoring 
Het streven van de commissie is om een leuke maar voornamelijk leerzame reis te organiseren. Het 

zou dan ook ideaal zijn om activiteiten te organiseren naar civieltechnische werken waar wij als 

studenten veel van kunnen leren. Met deze activiteiten zullen ook de nodige kosten gemoeid zijn. Dit 

houdt in dat wij alleen met sponsorinkomsten onze doelen kunnen behalen.  

Wanneer u besluit om ons te sponsoren, komt uw bedrijf dus zeer positief onder de aandacht bij 

studenten. Door deze aandacht zullen toekomstige stagiaires, afstudeerders en afgestudeerden een 

positieve link leggen met uw bedrijf. 

Het is onze intentie om een goede interactie tussen Avans Hogeschool en het bedrijfsleven te 

stimuleren. Tevens kan door de betrokkenheid van bedrijven uit diverse branches binnen de sector, 

de samenwerking tussen de verschillende sponsoren bevorderd worden. 

Tegenprestaties 
Wij begrijpen dat sponsoring voor beide partijen aantrekkelijke voordelen op moet leveren. Daarom 

hebben wij hieronder een aantal tegenprestaties uitgewerkt. Wanneer u beslist om sponsor te 

worden kunt u aangeven van welke tegenprestatie(s) u gebruik wilt maken. Daarnaast is er uiteraard 

altijd de mogelijkheid om andere, nog niet genoemde, tegenprestaties met ons te bespreken. U kunt 

deze tegenprestaties onder aan het keuzeformulier vernoemen.  

Studentengegevens en cv’s  

De studentengegevens van alle studenten (zowel ’s-Hertogenbosch als Tilburg) die mee op reis gaan 

worden beschikbaar gesteld aan de sponsor. Een ingevuld cv met daarin o.a. NAW-gegevens, email-

adres, telefoonnummer, opleidingen en werkervaring. 

Bedrijvendag 

Eens per jaar wordt er door Civil Engineering Tour een bedrijvendag georganiseerd op Avans 

Hogeschool. De bedrijvendag zal dit jaar in ’s-Hertogenbosch plaats vinden. Hier zullen studenten van 

zowel ’s-Hertogenbosch als Tilburg aanwezig zijn. Het wordt op deze wijze georganiseerd omdat de 

studiereis sinds dit jaar een fusie is van studenten uit ’s-Hertogenbosch en Tilburg. 

De bedrijvendag wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 februari 2014. De sponsor kan een stand 

huren binnen het Avans gebouw alwaar hij de bedrijfsactiviteiten kan promoten bij alle studenten. 

Niet alleen civieltechnische studenten zullen aanwezig zijn op de dag. Ook voor alle andere studies 

aanwezig op Avans hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, zoals bouwkunde en werktuigbouwkunde, is 

deze bedrijvendag geopend. Voorafgaand aan de bedrijvendag, zal er een programmaboek opgezet 

worden. Dit boek bevat o.a. een plattegrond met alle stands en informatie over de deelnemende 

bedrijven. Het programmaboek van de bedrijvendag zal hardcopy verspreid worden onder alle 

deelnemende studenten en bedrijven van deze dag en zal tevens digitaal verstrekt worden aan alle 

sponsoren van de reis. Een maand voor aanvang van de bedrijvendag zullen er posters opgehangen 

worden in het gebouw van Avans Hogeschool in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Hierop zullen alle 

logo’s van de sponsoren van de bedrijvendag te zien zijn. De sponsor wordt tevens vermeld op de 

website www.civilengineeringtour.nl/bedrijvendag. Er wordt gestreefd om tijdens deze dag een 

brede vertegenwoordiging van de civiele sector aanwezig te laten zijn. Deze dag biedt dan ook 

http://www.civilengineeringtour.nl/
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ruimschoots de mogelijkheid voor de sponsor om in contact te komen met collega’s van andere 

bedrijven uit deze sector.  

Masterclass 

Eens per jaar wordt er een masterclass georganiseerd op de Avans Hogeschool. De masterclass zal dit 

jaar in Tilburg plaats vinden. Daarentegen zullen studenten van zowel ’s-Hertogenbosch als Tilburg 

aanwezig zijn op deze masterclass. Dit wordt zo georganiseerd omdat de studiereis sinds dit jaar een 

fusie is van studenten uit ’s-Hertogenbosch en Tilburg. 

Tijdens deze dag krijgt de sponsor de gelegenheid om een presentatie te geven, waarin de sponsor 

vertelt over een onderwerp dat vooraf met Avans Hogeschool en de overige masterclass deelnemers 

is besproken. De tijdsduur van de masterclass zal tussen de 45 en 60 minuten per spreker bedragen. 

Voorafgaand aan de masterclass, zal er een programmaboek gemaakt worden. Dit boek bevat o.a. 

een inleiding, dagprogramma en informatie over de te bespreken onderdelen. Het programmaboek 

van de masterclass zal hardcopy verspreid worden onder alle deelnemende studenten en bedrijven 

van deze dag en zal tevens digitaal verstrekt worden aan alle sponsoren van de reis. Een maand voor 

aanvang van de masterclass zullen er posters opgehangen worden in het gebouw van Avans 

Hogeschool in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Hierop zullen alle logo’s van de sponsoren van de 

bedrijvendag te zien zijn. De sponsor wordt tevens vermeld op de website 

www.civilengineeringtour.nl/masterclass. 

Bedrijfslogo op homepage (groot) 

Op de website www.civilengineeringtour.nl komt het bedrijfslogo van de sponsor duidelijk in beeld 

op de homepage. 

Bedrijfslogo op homepage (banner) 

Op de website www.civilengineeringtour.nl komt het bedrijfslogo van de sponsor permanent in een 

banner onderaan de homepage te staan. 

Bedrijfslogo op overige webpagina’s 

Op de website www.civilengineeringtour.nl komt het bedrijfslogo van de sponsor permanent, in een 

banner onderaan de webpagina’s anders dan: homepage, bedrijvendag en masterclass te staan. 

Kort bedrijfsprofiel van sponsor op de website 

Op de website www.civilengineeringtour.nl/sponsors komt naast/onder het bedrijfslogo een door de 

sponsor opgegeven beschrijving van het bedrijf te staan. 

Link naar sponsor op de website 

Het bedrijfslogo dat op de website www.civilengineeringtour.nl staat (elke pagina) wordt interactief 

zodat men door op het logo te klikken doorgestuurd wordt naar een door de sponsor opgegeven 

website. 

Bedrijfslogo en –vermelding in de nieuwsbrief 

Voorafgaand aan de reis zal er meerdere malen een nieuwsbrief worden gepubliceerd. Een korte 

vermelding van het bedrijf en het bedrijfslogo van de sponsor zal hier in afgebeeld worden. 

 

http://www.civilengineeringtour.nl/
http://www.civilengineeringtour.nl/
http://www.civilengineeringtour.nl/
http://www.civilengineeringtour.nl/
http://www.civilengineeringtour.nl/
http://www.civilengineeringtour.nl/
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Bedrijfslogo in programmaboek 

Voorafgaand aan de reis, bedrijvendag en masterclass zal er een programmaboek ontwikkeld 

worden. De bedrijfslogo’s van de Platinum en Gold sponsoren zullen hier altijd in aanwezig zijn. 

Wanneer een sponsor niet tot een van deze categorieën behoort, kan hij er middels deze 

tegenprestatie toch voor zorgen dat zijn logo in het programmaboekje van de reis wordt opgenomen. 

Het programmaboek van de reis zal hardcopy verspreid worden onder alle deelnemende studenten 

van Civil Engineering Tour 2014 en zal tevens digitaal verstrekt worden aan alle sponsoren van de 

reis. 

Advertentie in programmaboek 

Voorafgaand aan de reis, bedrijvendag en masterclass zal er telkens een programmaboek ontwikkeld 

worden. Hierin zullen er pagina’s gereserveerd worden voor een advertentie van de sponsor. Het 

formaat van de advertentie is bespreekbaar. 

Bedrijfslogo op kleding 

Het bedrijfslogo van de sponsor wordt op kleding gedrukt, deze kleding zal tijdens de bedrijvendag, 

masterclass en tijdens de reis, dus ook in het fotoboek, gedragen worden. 

Bedrijfslogo in fotoboek 

Na de reis zal een fotoboek worden gemaakt, hierin zal het bedrijfslogo van de sponsor op de “mede 

mogelijk gemaakt door-pagina” te zien zijn. Dit fotoboek wordt verspreid onder alle deelnemers van 

de reis en zal ook jaren na de reis nog gebruikt worden om leuke herinnering van “toen” op te halen. 

 

De prijzen van alle bovengenoemde activiteiten kunt u terug vinden in Bijlage II van dit sponsorplan. 

Voetnoot: 

Een aantal tegenprestaties zijn standaard voor elke sponsor. Deze tegenprestaties zijn: 

- Eenmalige vermelding in de nieuwsbrief; 

- Bedrijfslogo op www.civilengineeringtour.nl (zonder link, zonder beschrijving); 

- Eenmalig toesturen van een reisverslag met daarin alle bevindingen van de studenten; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civilengineeringtour.nl/
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Categorieën 
Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken bij, bijvoorbeeld, het bepalen van de grootte van 

bedrijfslogo’s hebben wij besloten om alle sponsoren in te delen in vier verschillende categorieën. De 

indeling is gebaseerd op sponsoropbrengsten, gesorteerd van hoog naar laag. De categorieën zijn: 

1. Platinum sponsor Hoofdsponsor 

2. Gold sponsor  vanaf € 1600,- 

3. Silver sponsor  € 800,- t/m € 1600,- 

4. Bronze sponsor  tot € 800,- 

* Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  

Behalve de grootte van bedrijfslogo’s zijn de categorieën ook van invloed op: 

- Volgorde van vernoemen van de sponsoren in: 

1. Programmaboek; 

2. Nieuwsbrief; 

3. Alle “mede mogelijk gemaakt door” pagina’s; 

4. Alle webpagina’s beheerd door Civil Engineering Tour; 

- Volgorde van weergave van de sponsoren op: 

1. Kleding; 

2. Posters;  

- Toebedeelde locatie van stand op bedrijvendag 

- Voorkeurstijd tijdens masterclass 

Voor verdere details van de bovengenoemde indeling, verwijzen wij u door naar Bijlage I.  
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Proces 
Indien u besluit om samen met ons het sponsorproces in te gaan, zullen wij dit volgens onderstaand 

schema met u doorlopen. Op de volgende pagina wordt dit proces nader toegelicht.  
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1. Introductie  
U bent door de sponsorcommissie persoonlijk, per mail of telefonisch benadert.  

2. Sponsorplan 
Inmiddels heeft u ons sponsorplan ontvangen. Hierdoor heeft u hopelijk meer inzicht 

gekregen in onze motivatie en onze doelen. Ongeveer vijf werkdagen na het verzenden van 

dit plan, zullen wij weer contact met u opnemen om te vragen of u nog steeds interesse 

heeft in het sponsoren van de studiereis. Bij vragen mag u vanzelfsprekend ook zelf contact 

met ons opnemen.  
3. Keuzeformulier 

Wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in sponsoring van de reis, zullen wij u een 

formulier toesturen waarop u aan kunt geven van welke tegenprestaties u graag een offerte 

wilt ontvangen. Op dit keuzeformulier wordt meteen uw sponsorcategorie duidelijk. Wij 

willen u vriendelijk verzoeken om het ingevulde keuzeformulier binnen één werkweek aan 

ons te retourneren. Zodra wij uw formulier ontvangen hebben, kunnen wij u binnen drie 

werkdagen een offerte toesturen. 

4. Offerte  

Binnen vijf dagen na het versturen van de offerte verwachten wij hier een reactie op. Indien 

de reactie uitblijft, zullen wij hierover contact met u opnemen. Wanneer u vragen heeft met 

betrekking tot de offerte, of overige zaken, kunt u vanzelfsprekend altijd eerder contact met 

ons opnemen. U kunt contact opnemen met een lid van de sponsorcommissie, zie 

‘Contactgegevens’. 

5. Contractvorming 

Indien u akkoord gaat met de offerte zal er een sponsorcontract worden opgesteld door de 

commissie onder supervisie van Avans Hogeschool. In dit sponsorcontract staan de afspraken 

waaraan de sponsor en Civil Engineering Tour 2014 zich conformeren. Nadat het 

sponsorcontract ondertekend is door de sponsor, wordt het contract in tweevoud 

geretourneerd aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch.  

Postadres: Postbus 732, 5201 AS ’s-Hertogenbosch t.a.v. Mw. A.H. v.d. Donk. 

6. Afhandeling 

Binnen twee tot vier weken na ontvangst van het sponsorcontract, dat op dat moment is 

ondertekend door beide partijen, streven wij er naar een factuur naar de sponsor te sturen. 

Wanneer de factuur door de sponsor is ontvangen, kunnen de benodigde betalingen worden 

voldaan. Vervolgens wordt de sponsor op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

binnen Civil Engineering Tour 2014 door middel van een nieuwsbrief.   
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Commissie 
Dit plan is opgesteld door Robbert Bormans. Binnen de reiscommissie zijn Sander Bierens, Tjalf Mier 

en Niels Wabeke samen met Robbert Bormans de aanspreekpunten betreffende de sponsoring van 

deze studiereis. Voor vragen met betrekking tot de rol van Avans Hogeschool in het geheel kunt u 

contact opnemen met dhr. J.A.G. Sloots. Dhr. Sloots is docent aan de Avans Hogeschool en 

functioneert namens de Hogeschool als coördinator van de studiereis.  

Contactgegevens 
Hoofd sponsorcommissie: Dhr. R.P.A. Bormans (Robbert) 

E rpa.bormans@student.avans.nl 

T +31 (0)6 2747 5006 

Lid sponsorcommissie:   Dhr. S.J.A.M. Bierens (Sander) 

E sjam.bierens@student.avans.nl  

T +31 (0)6 1730 7348 

Lid sponsorcommissie:   Dhr. T.R. Mier (Tjalf) 

E tr.mier@student.avans.nl  

T +31 (0)6 4882 1259 

Lid sponsorcommissie:   Dhr. N.W.H. Wabeke (Niels) 

E nwh.wabeke@student.avans.nl  

T +31 (0)6 3632 3432 

Voorzitter Civil Engineering Tour 2014:  Dhr. N.H.J. Seijkens (Niek) 

E nhj.seijkens@student.avans.nl  

T +31 (0)6 31799425 

Avans Hogeschool 

Coördinator Civil Engineering Tour 2014:  Ing. J.A.G. Sloots (Hans) 

E jag.sloots@avans.nl 

T +31 (0)73 6295 417 
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Bijlage I 
In deze bijlage is weergegeven wat de mogelijke indeling van de sponsorpagina in de 

programmaboekjes kan zijn. Het doel van deze bijlage is om een goed en duidelijk beeld te scheppen 

van de verschillende afmetingen van de bedrijfslogo’s. deze indeling zal tevens gehandhaafd worden 

op alle “mede mogelijk gemaakt door” pagina’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1: Bovenstaande indeling geeft enkel de verhoudingen in de grootte van de logo's 
weer. 
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De volgorde waarin de sponsoren vernoemd worden in de nieuwsbrief, op de website, de flyers en 

de posters zal als volgt zijn: 

1. Platinum sponsor (hoofdsponsor) 

2. Gold sponsor 

3. Silver sponsor 

4. Bronze sponsor 

Naast het verschil in de grootte van het logo zal het logo van de “Platinum” sponsor op de voorkant 

van alle oplages van het programmaboek aanwezig zijn. Naast het logo van Civil Engineering Tour en 

Avans Hogeschool. 

  



 

Civil Engineering Tour 2014  15 

Bijlage II 
In deze bijlage is een prijslijst weergegeven van de tegenprestaties die Civil Engineering Tour 2014 de 

sponsor kan bieden. Deze prijzen zullen gehanteerd worden bij het opstellen van onze offerte.  

Alle onderstaande prijzen zijn exclusief BTW. 

Nummer Activiteit Prijs (ex. BTW) 

2014-01 Studentengegevens en cv’s beschikbaar stellen € 3000,- 

2014-02 Een stand op de bedrijvendag € 750,- 

2014-03 Mogelijkheid tot deelname als gastspreker op de masterclass € 650,- 

2014-04 Bedrijfslogo groot en prominent op de homepage € 100,- 

2014-05 Bedrijfslogo onderaan in een banner op de homepage € 80,- 

2014-06 Bedrijfslogo op overige webpagina’s (niet op homepage) € 60,- 

2014-07 Beschrijving van sponsor op de website € 80,- 

2014-08 Link naar de sponsor op de website € 75,- 

2014-09 Bedrijfslogo en –vermelding in de nieuwsbrief € 100,- 

2014-10 Bedrijfslogo in programmaboek € 100,- 

2014-11.1 Advertentie A5 formaat in programmaboek € 225,- 

2014-11.2 Advertentie A6 formaat in programmaboek € 150,- 

2014-11.3 Advertentie A7 formaat in programmaboek € 75,- 

2014-12 Bedrijfslogo op kleding € 120,- 

2014-14 Bedrijfslogo in fotoboek € 100,- 

 

        

 


