NEEM DEEL AAN MIJN MISSIE
Word sponsor

ÉÉN MAN, 220 KM, 5 DAGEN,
OP EEN STAND UP PADDLEBOARD,
VOOR ONZE VETERANEN EN HULPVERLENERS MET PTSS

SUP 11
CITY TOUR
2022

Welkom,
Mijn naam is Patrick van Eldert, oud-Marinier, Surfivor en
de initiatiefnemer achter Dare to stand.
In september 2022 neem ik deel aan de SUP11 City Tour,
de langste en naar verluidt zwaarste SUP-etapperace ter
wereld!
Waarom?
Dag in dag uit worden onze helden van defensie, politie,
brandweer en ambulance geconfronteerd met heftige
situaties en schokkende gebeurtenissen. Niet iedere
hulpverlener komt hier zonder kleerscheuren vanaf.
Vrijheid en mentale veiligheid is niet vanzelfsprekend.
Helaas is er nog altijd te weinig onderzoek, erkenning en
hulp voor onze mannen en vrouwen met PTSS. Al een
aantal jaar stijgt het aantal meldingen van veteranen en
hulpverleners met een beroepsgerelateerde
Posttraumatische Stressstoornis explosief, wat betekent
dat steeds meer mensen de moed vinden om deze
aandoening aan te pakken. Toch krijgen ze vaak niet de
hulp die ze verdienen.
Daarom is het tijd om op te staan en hier iets aan te doen!

WAAROM PEDDEL IK 220 KM?
SURFEN IN PLAATS VAN MEDICATIE
Surfen is een effectieve en bewezen manier om leven met PTSS dragelijker
te maken.
In een hersteltraject combineert surf therapie de therapeutische elementen
van de oceaan met het avontuur en de uitdaging van het surfen.
De surf instructeurs en therapeuten van stichting Surfivor zorgen voor
professionele begeleiding en een veilige omgeving. Vanuit deze basis leren
de deelnemers stress en angst los te laten en beter om te gaan met prikkels
en vermoeidheid. Hiermee wordt hun zelfvertrouwen versterkt en kunnen ze
weer beter omgaan met de sociale interacties in onze maatschappij.
SURF THERAPIE WERKT
Hoe weet ik dat het effectief is? Ik heb in de zomer van 2021 met heel veel
plezier en succes het 6-weekse programma van stichting Surfivor mogen
doorlopen. Zonder deze therapie had ik nooit gestaan waar ik nu sta.
De geweldige mannen en vrouwen van Surfivor hebben het mede mogelijk
gemaakt dat ik, tegen al mijn verwachtingen in, op 30 jarige leeftijd
begonnen ben met de opleiding HBO-verpleegkunde én dat ik weer vol
goede moed naar de toekomst kan kijken.

WAAROM PEDDEL IK 220 KM?
220 km in 5 dagen SUPPEN voor Stichting Surfivor
Jaarlijks helpt Surfivor zo'n 50 veteranen, hulpverleners en daarmee ook
hun familie om hun leven weer op de rit te krijgen. Helaas wordt surf
therapie (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor Surfivor
volledig afhankelijk is van donateurs en sponsoren.
Om zoveel mogelijk hulpverleners het programma van Surfivor aan te
kunnen bieden en meer PTSS-awareness te creëren neem ik deel aan
de SUP11 City Race om via deze weg zoveel mogelijk donaties in te
zamelen.
Deze race is met zijn 220km in slecht 5 dagen de langste, en naar
verluidt zwaarste SUP-etapperace ter wereld!
Waarom een SUP-race?
De natuur is nog altijd de baas en helaas waren er niet altijd golven
tijdens de therapie sessies. Een perfect alternatief was het pakken van
een SUP-board en daarmee de zee op peddelen. Door de aard van de
SUP11 City Race is dit voor mij dé manier om zoveel mogelijk aandacht
en hopelijk ook donaties te werven waarmee Surfivor minimaal 50-100
lotgenoten kan helpen uit de problemen te komen. Want dat is hard
nodig...

TIJDLIJN
Dare to stand
is LIVE!

Het Dare to stand
idee is geboren
Herfst 2021

Zomer 2021

Deelname aan
Surfivor

December 2021

Herfst 2021

Ticket
SUP11 City Tour
is binnen

9-uurse
test peddel cyclus

START
SUP11 City Tour

Voorjaar 2021
lente 2022

Techniek
training

Zomer 2022

Tour rond
Flevoland

14 september
2022

WAAROM IK JOUW HULP NODIG HEB?
Om mijn missie in gang te zetten zijn er een aantal zaken nodig, zoals een entree ticket (€390). Deze
kosten betaal ik momenteel uit eigen zak, maar als voltijd student zijnde ga ik het niet redden om alle
kosten zelf te dekken en daarom heb ik jouw hulp hard nodig.
Vanzelfsprekend staat daar een interessante tegenprestatie van mij tegenover.
Op de volgende pagina's zie je de diverse opties die mogelijk zijn om samen met mij te werken aan het
redden van onze helden.
Help jij mee deze missie tot een succes te maken?

Overzicht van de kosten:
Entreeticket, reis en verblijf €800
Race SUP board, 14 feet hardboard €3000
Race peddel €400
Techniek trainingen €650 (€65 per training)
Marketing en promotie €500
Website (1 jaar) €130
Teamkleding shirt, vest, pet (met logo sponsoren) €250

SPONSOR PAKKET A
€125

Mentioning op Instagram en Facebook
Bedrijfslogo op de website van Dare to stand
Een coole patch als aandenken
Eeuwige dankbaarheid

JOUW LOGO
Onderaan de website

SPONSOR PAKKET B
€250

Een kleine sticker op m'n bus
Mentioning op Instagram en Facebook
Bedrijfslogo op de website van Dare to stand
Een coole patch als aandenken
Eeuwige dankbaarheid

JOUW LOGO
KLEINE STICKER

Liever een grote sticker op m'n bus? Dat kan!
Bekijk pakket C en D.

GROTE STICKER GROTE STICKER
JOUW LOGO
KLEINE STICKER
KLEINE STICKER
KLEINE STICKER

KLEINE STICKER
KLEINE STICKER

SPONSOR PAKKET C
€500

Bedrijfslogo (sticker) op m'n board
Een grote sticker op m'n bus
Bedrijfslogo op de website van Dare to stand
Mentioning op Instagram en Facebook
Een coole patch als aandenken
Eeuwige dankbaarheid
Aangezien ik nog geen eigen race-board heb,
kan het zijn dat het daadwerkelijke board er anders uit ziet.
JOUW LOGO
JOUW LOGO

JOUW LOGO

JOUW LOGO

JOUW LOGO

JOUW LOGO

SPONSOR PAKKET D
€750

JOUW LOGO
Bedrijfslogo op wedstrijdshirt
Bedrijfslogo op pet
Grote sticker op m'n bus
Bedrijfslogo als sticker op m'n board
Bedrijfslogo op de website van Dare to stand
Mentioning op Instagram en Facebook
Een mooi shirt als aandenken
Eeuwige dankbaarheid

SPONSOR PAKKET OVERZICHT
A

B

C

D

€125

€250

€500

€750

WIL JIJ MEEHELPEN?
Geweldig!
Zodra je een keuze hebt gemaakt kun je me het beste bereiken door een mail te sturen naar
info@daretostand.nl
Telefonisch ben ik te bereiken d.m.v. bellen en whatsapp: 06-30137302. Contact via deze weg loopt iets
moeilijker omdat ik voltijd studeer. Mailen geniet de voorkeur.
Ik hoor graag van je!
Met vriendelijke groet,
Patrick

Onze helden, hun familie en ik zijn je
ontzettend dankbaar voor je steun

