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DE GOUDEN MATCH
Het topsport gerelateerde exclusieve business
netwerk van Nederland!
De Gouden Match, van het Yvonne van Gennip Talent Fonds, verbindt
de zakelijke markt met topsport en ondersteunt daarmee de
ontwikkeling en ambitie van jonge topsporters.
Deelname aan De Gouden Match geeft toegang tot bijeenkomsten bij
nationale- en internationale sportevenementen. Opbrengsten van De
Gouden Match gaan naar toptalent in Nederland.

De Gouden Match bestaat uit toonaangevende ondernemers met een
passie voor sport en wordt zorgvuldig samengesteld. Plezier, beleving
en inspiratie vormen de kern van dit sportieve zakelijke netwerk.

Yvonne van Gennip Talent Fonds
Het Yvonne van Gennip Talent Fonds ondersteunt jonge talentvolle sporters uit alle
takken van sport en stelt als doel dat deze talenten zich optimaal kunnen
ontwikkelen en niet moeten afhaken vanwege financiële tekortkomingen. Met
financiële voorzieningen en een speciaal ontwikkeld crowdfundingplatform
(Talentboek), waarmee talenten zelf kunnen ondernemen, heeft het fonds inmiddels
vele talenten kunnen helpen. Vijftig deelnemers aan de recente Olympische en
Paralympische Spelen in Tokio en Beijing hebben in een eerder stadium gebruik
gemaakt van deze ondersteuning. Middels deelname aan de Gouden Match helpt u
mee aan toekomstig GOUD!

Mart Smeets
“Het oer-Nederlandse gezegde: doe maar
gewoon, dan doe je gek genoeg” gaat niet
op voor topsporters. Doe eens ongewoon
Nederlands en denk eens na over het
financieel ondersteunen van de Nederlandse
sporttalenten die een plaats hebben
gevonden in De Gouden Match.”
Pieter van den Hoogenband
“Talentvolle sporters verleggen grenzen, van
zichzelf en van hun omgeving. Om
uiteindelijk de beste versie te worden van
zichzelf. Hoe mooi is dat? Gun hen dat. Help
hen. Ze gaan de wereld een stukje mooier
maken, dankzij uw steun!”

Glenn de Blois
“Het Yvonne van Gennip Talent Fonds heeft
de laatste jaren waanzinnig veel voor mij
betekend. Mede dankzij deze ondersteuning
kan ik mijn droom leven. Ik heb op mijn 25e
mijn doel gehaald, namelijk:
Wereldkampioen en een Olympisch ticket
voor de Winterspelen van 2022!”

Esmee Visser
“Door het Yvonne van Gennip Talent Fonds
gaat Nederlands talent, zoals ik, niet
verloren en kunnen wij ons
doorontwikkelen.”

Hans Biesheuvel
“Ondernemen is topsport. En topsport is
ondernemen. De Gouden Match staat voor
excelleren en elkaar inspireren!”
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Yvonne van Gennip
“Mijn drive is om het voor ieder kind
met talent mogelijk te maken om zich
optimaal te ontwikkelen, ongeacht de
financiële situatie. Het zou prachtig
zijn als toonaangevende ondernemers
hieraan willen bijdragen en willen
meehelpen om toekomstig Nederlands
succes mogelijk te maken.”

PARTNERSHIP
Als deelnemer bent u een belangrijke partner in het sterke netwerk
van ondernemers met een passie voor sport. Hiermee draagt u
substantieel bij aan de ontwikkeling van jonge talentvolle sporters
in Nederland. Vanzelfsprekend bent u welkom bij onze exclusieve
evenementen.
Het partnership biedt:
Toegang tot een exclusief business netwerk waarbij u sport,
ontspanning en ondernemen kunt combineren;
Ondersteuning van de ontwikkeling van jonge talentvolle
sporters;
Jaarlijks bezoek aan een nationaal sportevenement of een
andere sportieve netwerkbijeenkomst;
Jaarlijks bezoek aan een internationaal sportevenement,
waaronder een compleet verzorgde unieke reis naar de
Olympische Zomer- en Winterspelen;
Meet & greet met talenten en/of (ex-)topsporters;
Presentaties van talenten en/of (ex-)topsporters over hun route
naar de top.
Jaarlijkse bijdrage: € 17.500,-* | looptijd 4 jaar**
Tegen extra betaling kunt u meer relaties meenemen en extra
evenementen bijwonen. Zo kunt u het business netwerk
onderdeel maken van uw jaarlijkse sponsoractiviteiten en
relatiemarketing. Door middel van maatwerk kunt u ook een
jaarprogramma naar wens laten samenstellen.

* Tenminste 70% van uw bijdrage zal besteed worden
aan toptalent en 30% aan reis, verblijf en toegang bij
nationale en internationale evenementen, afhankelijk van
definitieve prijzen van reisarrangementen.
** Vanaf 1 januari 2023

EVENEMENTEN
De Olympische Spelen, het summum voor elke topsporter, maar
ook voor de bezoeker een fantastisch sportevenement om bij te
wonen. De Gouden Match draagt zorg voor een compleet verzorgde
unieke reis naar de Olympische Zomer- en Winterspelen. In nietOlympische jaren staan er eveneens mooie (inter)nationale
evenementen op de agenda, waaruit jaarlijks een keuze wordt
gemaakt.

2023 | Optionele evenementen
Challenge Cup Kunstrijden: 23 t/m 26 februari in Tilburg
WK Schaatsen: 2 t/m 5 maart in Heerenveen
Fanny Blankers Koen Games: 28 mei in Hengelo
European Games: 21 juni t/m 2 juli in Krakow
WK Wielrennen: 3 t/m 13 augustus in Glasgow
WK Atletiek: 18 t/m 27 augustus in Boedapest
Grand Prix Formule 1: 4 september in Zandvoort
WK Rugby: 8 september t/m 28 oktober in Frankrijk
2024 | Olympische Zomerspelen
26 juli t/m 11 augustus 2024 in Parijs
2026 | Olympische Winterspelen
6 t/m 22 februari 2026 in Milaan

CONTACT
Mail | yvonne@yvgtf.nl
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