
De organisatie gaat graag de samenwerking met u aan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Jongejans 
via sponsoring@icgt.nl of telefonisch op 06-10775297. 

Het pinksterweekend wordt afgetrapt met het inmiddels zeer 
populaire ICGT Bedrijventoernooi: het leukste en goedkoopste 
bedrijfsuitje van de IJmond waaraan jaarlijks ook veel van onze 
sponsoren deelnemen. Ook zijn er de Clubavond en het 2-daagse  
Arie Bonkenburg Toernooi met een deelnemersveld wat bestaat  
uit diverse teams van clubs uit de regio.

Buiten het voetbal om staat dit toernooi in Uitgeest en omstreken  
ook bekend om de gezelligheid in de feesttent! 3 avonden feest  
met live muziek van diverse bands en DJ’s. 

Wij werken met c.a. 250 vrijwilligers en er gaan maanden aan 
voorbereiding aan vooraf. Maar om ieder jaar weer een succes 
te kunnen maken van het ICGT hebben wij u als sponsor nodig!  
In ruil voor uw financiële ondersteuning is dit de ideale gelegenheid 
om uw bedrijf in de spotlights te zetten. Het ICGT trekt jaarlijks 
vele duizenden bezoekers. Daarnaast is er veel publiciteit rondom 
het toernooi. U kunt uw bedrijf promoten op het fantastische LED 
scherm tijdens het toernooi en met een advertentiebanner op  
www.icgt.nl. Op onze website en social media kanalen hebben wij 
alleen al tijdens het pinksterweekend duizenden bezoekers. Naast 
deze mooie exposure voor uw bedrijf is dit ook de uitgelezen kans om 
uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Met dit totaalpakket 
geeft u niet alleen het ICGT, maar ook uw (potentiële) klanten en 
werknemers een positieve impuls. 

Naast al het bovengenoemde vindt u onderstaand een overzicht van 
alle mogelijkheden:

Pakket  Adverteerder Subsponsor Sponsor Stersponsor PARTNER*

Sponsorbedrag € 250 € 500 € 750 € 1.250 € 2.500

Uitnodiging sponsorbijeenkomst √ √ √ √ √

Advertentie Banner ICGT.nl √ √ √ √ √

Advertentie LED scherm 1/4 scherm logo full screen adv full screen adv full screen adv full screen adv

Vermelding ICGT.nl sponsorpagina naam Logo S Logo M Logo L logo XL+ artikel

Deelname ICGT Bedrijventoernooi 25% 25% 50% 1 team gratis 2 teams gratis

Vermelding ICGT Plaza boog naam Logo M Logo M Logo L Logo XL

Consumptiemunten - 25 50 75 100

Bedrijfsvlag op het terrein - 1 1 2 in overleg

Promotie via Social Media - - - √ √

Naamsverbintenis deelnemend team - - - √ √

Advertentie programmaboekje - - - - √

3 jarige verbintenis € 225 € 450 € 700 € 1.150  - 

* PARTNER: de minimale looptijd voor een samenwerking als PARTNER is 3 jaar. Daarbij krijgt u ook een prominente rol in onze media uitingen  
(advertenties in regionale en landelijke dagbladen, magazines en reclameborden).     

INTERNATIONAAL COR GROENEWEGEN TOERNOOI

INTERNATIONAL WOMEN’S FOOTBALL TOURNAMENT

hoofdsponsor

WWW.ICGT.NL

FEESTPROGRAMMA 

VRIJDAG 22 MEI
ROYAL FLUSH

DRÉ HAZES 

ZATERDAG 23 MEI
SESAM

PETER BEENSE

ZONDAG 24 MEI
TJOE EN JEROEN

TROTS

DRIES ROELVINK

MAANDAG 25 MEI
16.00-19.00 UUR

DJ ROMANO

HET HELE  
WEEKEND DJ’S
O.A. TOINE,  
MERIJN &  
ROMANO

22 mei
IBT 
CLUBAVOND
23+24 mei
27E ABT
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SPORTCOMPLEX FC UITGEEST

ICGT 
SPORTCOMPLEX FC UITGEEST

Het Internationale Cor Groenewegen Toernooi: 
een toernooi voor spelers tot 20 jaar met teams 
van internationale top clubs, waarbij FC Uitgeest 
als gastclub ook tot het deelnemersveld behoort. 
Het ICGT wordt al sinds 1985 gehouden, en 
keert jaarlijks terug tijdens de pinksterdagen op 
het terrein van FC Uitgeest. De laatste jaren is 
het deelnemersveld constant sterk. Wij hebben 
voorgaande edities topclubs zoals Benfica, Torino, 
Espanyol, Panathinaikos, Liverpool, AZ en Ajax 
mogen verwelkomen. De organisatie van het 
ICGT heeft de ambitie om dit niveau minimaal te 
handhaven en mogelijk te overtreffen. Naast het 
voetbal op hoog niveau zijn er in de loop der jaren 
diverse toernooien aan dit weekend toegevoegd.


