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Spinning-event Delft 2019 

De leden van de Lions Club Delft organiseren opnieuw het 

 traditionele Spinning-event op de Markt in Delft op  

 8 september 2019. 

Het Spinning-event wordt uitgevoerd door zoveel mogelijk 

bedrijven/mensen/verenigingen in Delft en omgeving, die 

door middel van sponsering en hun inzet geld inzamelen 

voor een goed doel in Delft.  

Met de Delftse Vakantie Activiteiten zijn afspraken 

gemaakt om zoveel mogelijk Delftse kinderen de kans te 

geven om in 2020 deel te nemen aan de Delftse Vakantie 

activiteiten. 

http://dvadelft.nl/zomerfeest/ 

Deelname bedrijven 

Bedrijven/instellingen/winkels in Delft worden 

uitgenodigd om aan het Spinning-event deel te nemen. Dat 

kan middels “Teambuilding” acties, wat niet alleen actieve 

deelname aan het event oplevert, maar ook voor de 

organisatie de kans biedt deelname in een teambuilding 

activiteit te plaatsen.  

Bedrijven wordt aangeboden om voor deelname één of 
meer fietsen aan te kopen voor 3 uur. Zij kunnen daarmee 

zelf de bezetting van de fietsen invullen. Voor bedrijven 

worden spinningfietsen verhuurd voor specifieke 

sponsortarieven. 
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Deelname particulieren  

Voor elk uur dat er op een spinningfiets gefietst wordt, 

wordt een vast bedrag ( € 10,00) gevraagd en nadrukkelijk 

van iedere deelnemer een individuele sponsoractie.  Na 

inschrijving ontvangt u een deelnemersboekje. 

 

Van iedere individuele deelnemer, ook van de deelnemers 

van bedrijven, wordt verwacht dat zij eigen sponsoren 

zoeken. Onder de noemer:  

“Een tientje voor een vriendje” 

vragen wij deelnemers om minstens 10 sponsoren te 

zoeken die voor ieder uur fietsen minstens € 10,00 

sponseren. 
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Wanneer 

Het Spinning-event zal plaats vinden op 

8 september 2019 van 13.00  tot 16.00 uur. 

 

Locatie en Omvang 

Lions Club Delft wil met deze actie een groot deel van Delft 

en omgeving actief betrekken om het goede doel te 

steunen en zichtbaar te maken.  

Daarom vindt het Spinning-event plaats op de Markt, vlak 

voor de Kerk. Enerzijds geeft dat Delft en de actie een 

goede uitstraling en tegelijk is er op de Markt voldoende 

ruimte om minimaal 100 spinningfietsen in te zetten.  

Tevens biedt de Markt en omgeving voldoende ruimte 

voor benodigde inzet van middenstand en ruimte voor 

ondersteuning.  
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Het goede doel 

Traditioneel is gekozen voor een goed doel in Delft, dat 

zeker Delftenaren zal aanspreken.  

Met het Spinning-event willen we een bedrag bij elkaar 

brengen waarmee het in 2020 mogelijk wordt om zoveel 

mogelijk kinderen die niet op vakantie kunnen gaan, deel 

te laten nemen aan de Delftse Vakantie Activiteiten.  

Hiervoor wordt samengewerkt met de Stichting Delftse 

Vakantie Activiteiten die verantwoordelijk is voor de 

realisatie van de vakantie-activiteiten.  
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De Delftse vakantie Activiteiten  

De Delftse Vakantie Activiteiten steunt gezinnen met 

kinderen, alleenstaanden en ouderen voor wie een vakantie 

financieel niet mogelijk is. Er even tussen uit, zorgen 

vergeten en nieuwe kracht opdoen om verder te kunnen: 

Vakantie, al is het maar een dagje weg, maakt je blij! 

De Stichting Delftse Vakantie Activiteiten is opgericht in 

1948. Kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar zijn 

de doelgroep. De stichting werkt samen met de Gemeente 

Delft en de Vakantiebank Delft.  

De activiteiten die in de zomermaanden gedurende 2 

weken plaatsvinden worden ieder jaar aangeboden. Het 

Grote KinderZomerFeest vindt plaats bij de TU in Delft. 

In 2018 werden er 3192 kaartjes uitgegeven/verkocht, 

wat neerkomt op 320 kinderen per dag  

De weken kunnen worden gerealiseerd dankzij in totaal 98 

vrijwilligers.  

Financiering vindt plaats door sponsoring waarmee aan 

zoveel mogelijk kinderen van onder andere de 

Voedselbank en de Vakantiebank de activiteiten kunnen 

worden aangeboden. Daarnaast is er deelname door 

kinderen voor wie “gewoon” kaartjes worden gekocht.  
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Sponsoren Spinning-event 

Om de activiteit in de voorbereiding en ook tijdens de 

uitvoering succesvol te maken, wordt aansluiting gezocht 

bij een aantal bedrijven.  

Deelnemende bedrijven kunnen sponsoring bieden door: 

• Donaties 
• Middelen, goederen 
• Inzet tijdens het event 

 
Tegelijkertijd biedt deze actie bedrijven en middenstand 

de kans zich op positieve en sportieve wijze in Delft te 

presenteren  en zich in te zetten voor een goed doel. 

Inclusief de kans om deelname te plaatsen binnen een 

Teambuilding project! 
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Globale Planning 

Vanaf heden – september 2019 

 

Voorbereiding en organisatie en werving van sponsoren in 

Delft. 

Tijdschema van 8 september 2019  

09.00 Aanvoer en opbouw spinningfietsen 

09.30 Aanvoer en opbouw stands en thema 

activiteiten 

13.00 start Spinning-event 

16.00 einde Spinning-event 

16.00 start muzikale afsluiting 

17.00 eerste bekendmaking resultaat event 

18.00 einde, afbouw en transport 
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Inschrijven voor het Spinning-event 

www.club-sportsartfitness.nl 

Contact met Lions 

Heeft u vragen of wilt u contact met de organisatie van het 

Spinning-event, stuur een mail naar  

info@lionsactiesdelft.nl 

Of kijkt u op de site  

www.lionsactiesdelft.nl 
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