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Doorbraak in sportsponsoring met platform Dreambitions 

 

Amsterdam, 6 mei 2015 – Stichting Dreambitions biedt talentvolle sporters in Nederland nieuwe 

mogelijkheden voor sponsorwerving.  

 

Dreambitions is een initiatief uit de schermsport. De stichting biedt een alternatief voor traditionele 

vormen van sportsponsoring die voor sporters en bedrijfsleven niet langer afdoende zijn.  In veel 

sporten treffen ambitieuze sporters hoge financiële drempels aan, op hun weg naar verwezenlijking 

van hun sportieve droom. De middelen van kleine sportbonden zijn beperkt. Het gevolg hiervan is 

dat talentvolle sporters vaak vroegtijdig stoppen. Dreambitions biedt atleten de mogelijkheid om hun 

waardevolle netwerk in te zetten voor het verkrijgen van sponsorgelden.  

 

Sponsoring 2.0  

Dreambitions is een intermediair tussen het netwerk van sporter en bedrijven. Doordat alle takken 

van sport kunnen participeren genereert de stichting volume. Hierdoor is Dreambitions een 

aantrekkelijk platform voor bedrijven die  gecharmeerd zijn van creatieve leadgeneratie. Het concept 

onderscheidt zich bovendien van reguliere sponsoring doordat sponsoren geen specifieke sport of 

sporter steunen, maar ambities en sportieve dromen: collectieve waarden die passen bij vrijwel elk 

modern bedrijf.  

 

KNAS Bestuurslid Topsport, Etienne van Cann over dit initiatief: “Met de lancering van Dreambitions 

wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van nieuwe sponsor-initiatieven voor talentvolle 

schermers. De KNAS moedigt schermtalent dan ook aan om maximaal resultaat te halen uit het 

aanbod van Dreambitions.” 

 

Participeren 

Alle sponsoren krijgen exclusiviteit geboden in het eigen marktsegment. Geïnteresseerde bedrijven  

kunnen contact opnemen via : http://www.dream-bitions.nl/sponsoren  

Sporters met een zakenrelatie die een gesprek aan wil gaan met een Dreambitions sponsor kunnen 

een intakeformulier insturen via: http://www.dream-bitions.nl/sporters 

Zodra er een overeenkomst wordt gesloten tussen sponsor en de relatie van de sporter ontvangt de 

vereniging van de sporter een fee voor de sporter. Een extra fee is bestemd voor een zogenaamde 

‘sportportefeuille’. Uit deze portefeuille worden aan topsporters en topsportprojecten awards  in de 

vorm van geldbedragen toegekend. Sponsoren kunnen hun naam verbinden aan een award - en dus 

sport - naar keuze. 

 

De komende maanden voegt Dreambitions tweewekelijks een nieuwe sponsor toe. Alle sporters die 

de juiste relaties weten te leggen kunnen rekenen op stevige sponsorbedragen. 

 

http://www.dream-bitions.nl/sponsoren
http://www.dream-bitions.nl/sporters


Over stichting Dreambitions : 

Dreambitions faciliteert matchmaking tussen topsporter en bedrijfsleven en streeft naar volume voor 

zowel  sporter als sponsor, omdat wij ervan overtuigd zijn dat volume een slagader is in 

sportsponsoring. Dat doen we vanuit onze filosofie: achieving excellence in sport performance. 

Samen met een groeiend netwerk van partners en sponsoren levert Dreambitions een bijdrage aan 

de ondersteuning van jong sporttalent in Nederland. 
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Noot voor de redactie:  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Stichting Dreambitions 

Ria Zoons 

r.zoons@dream-bitions.nl 

06-50744090 
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