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Maak deel uit van van de
boom in het Belgisch
vrouwenwielrennen!

Casual Cycling Club (CCC) is een groeiende fiets community voor vrouwen

met bijna 300 leden in Brussel. We bouwen aan een inclusieve community voor

vrouwen - ongeacht hun maat, type van fiets en conditie. 

Ons motto: "Get more women cycling, one ride at a time"

Onze volgende stap is om in 2023 niet één maar twee raceteams te lanceren.

Doe met ons mee in het vooruitstuwen van het vrouwenwielrennen en word

sponsor van een CCC-raceteam!
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Suspendisse nec ex at neque

posuere auctor nec in ante.

Wie zijn wij?Wie zijn wij?  
CCC werd opgericht in mei 2021 als een manier voor vrouwen om samen te

fietsen en zo Brussel en omgeving te ontdekken. We zijn een fietsproject dat

gedragen wordt door vrijwilligers. We werken actief aan een inclusieve

community en vinden dat de kosten geen barriere mogen vormen. Daarom zijn

onze ritten altijd gratis en helpen we waar mogelijk met het uitlenen van

materiaal aan onze community. 

Of het nu in de stad is, of in het bos, onze door vrouwen geleide groepsritten

streven ernaar vertrouwen op te bouwen, barrieres te doorbreken en het

dominante idee van wat het betekent een wielrenner te zijn, uit te dagen.

Suspendisse nec ex at neque

posuere auctor nec in ante.

Race teams

Onze volgende stap is om in 2023 CCC uit te breiden met niet één maar twee

raceteams! 

We hebben binnen CCC een 'competitieve' sectie van 20 vrouwen gecreëerd,

verdeeld in twee race teams van tien. De twee teams zullen deelnemen aan de

competitie van de 'Bonneville Cycling Federation' (BCF), een competitie voor

amateurwielrenners (zowel mannen als vrouwen). BCF biedt hen 'professionele'

race-ervaring in teamverband. 

Waarom creëren we race teams?

Onze missie, in de brede zin, is om het vrouwenwielrennen te helpen groeien en

zijn volledig potentieel bereiken. Historisch gezien worden wielervenementen

gedomineerd door mannen en wij willen graag meer vrouwen zien deelnemen

aan wedstrijden. 
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Maak kennis met de teamsMaak kennis met de teams

Na een overwinning vorig jaar in het nationaal kampioenschap en de
Ardennenklassieker, richt ik me dit jaar op de felbegeerde blauwe
trui, waarvoor 16 teams zullen strijden. 

Ik kijk er naar uit om in 2023 opnieuw deel te nemen, voor meer
uitdagingen en races, met een nieuw gemotiveerd team!

- Julliette Lucarain, Sportief Directeur

Het ontdekken van CCC was voor mij inspirerend en empowerend.
Het heeft me niet alleen gemotiveerd om er regelmatig op uit te
trekken met de fiets, maar het heeft me ook het vertrouwen gegeven
om mezelf uit te dagen! 

Voor mij betekent het starten met competitief wielrennen een kans
om mezelf verder uit te dagen en om mijn passie voor wielrennen tot
een hoger niveau te brengen. De kans om dit te doen met een team
van ondersteunende en geweldige vrouwen maakt het extra
spannend! - Felicity Roach, Transport coördinator

gepassioneerde wielrensters nationaliteiten
2020 77
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Over BonnevilleOver Bonneville
Cycling FederationCycling Federation

BCF focust op wat het wielrennen zo legendarisch maakt: de solidariteit en

teamspirit. Het biedt aan amateurwielrenners de emoties van een team

sport: van solidariteit tot vriendschappelijke rivaliteit. Het laat amateurs toe

om competitief wielrennen te beleven zoals de profs maar met meer plezier

en avontuur. 

BCF bestaat uit drie pelotons: twee mannenpelotons en één

vrouwenpeloton en biedt hen dezelfde klassiekers, op dezelfde locatie en

met dezelfde sfeer. Elk peloton heeft een aparte start, classificatie en

truien. 

 "Effort, vélo, passion"
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77
klassiekers

11
grote ronde

22
mannenpeloton

11
vrouwenpeloton

Sinds 2019 enthousiasmeert de Bonneville Cycling Federation

amateurwielrenners en - rensters met een teamcompetitie, de

verschillende klassiekers en vijf verschillende klassementen. 



Individuele en

collectieve

uitdagingen

10 - 26
MAR

1
APR

17 - 21
MAY

10
JUN

18
JUN

15 - 16
JUL

1 - 31
AUG

16
SEP

14
OCT

Wielerklassieker 

-

Pont-à-Lesse

Grote ronde

-

Jura

Ploegentijdrit

-
plaats te bevestigen

BXL TOUR

-

Brussel

Challenge Resist &

Ride

 -
plaats te bevestigen

Grand Prix des

Collines

-

Valkenburg

Endurance circuit

-

plaats te bevestigen

Puncheurs

klassieker

-

Condroz

2023 BCF wielerkalender2023 BCF wielerkalender
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Budget 2023

Kosten per team Beschrijving

2.600 € Inschrijvingskosten BCF

5.000 € BCF Tour de Jura

1.500 € Team wielershirt

1.000 € Verplaatsingskosten

250 € Diverse kosten

10.350 € TOTAAL PER TEAM

20.700 € TOTAAL VOOR TWEE TEAMS

Waarom hebben wij u nodig?Waarom hebben wij u nodig?
Deelname aan wedstrijden komt met een prijs, van registratie- tot reiskosten. 

CCC wil barrieres voor vrouwenwielrennen wegnemen, inclusief financiële

barrieres. We willen niet dat de kosten gemotiveerde vrouwen weerhouden om

aan wedstrijden deel te nemen. Daarom is het belangrijk voor ons om sponsors

te vinden die kunnen helpen om de kosten van de 2 raceteams te dekken. Zo

draagt u bij aan de inclusiviteit van ons project. En mocht u verdere voordelen

aan onze hele CCC community kunnen aanbieden, nog beter!

De CCC raceteams zullen zoveel mogelijk hun milieuimpact beperken. In dat
opzicht zouden we extra graag samenwerken met bedrijven die milieubewust
zijn en bijdragen tot de emancipatie van vrouwen.
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Met een community van bijna 300 vrouwen in en rond Brussel, en een

Instagram account met 700 volgers, kan sponsoring van onze teams u

toegang geven tot een breed publiek. 

Verder zullen de CCC teams ook deelnemen aan evenementen voor het

brede publiek, zoals BXL Tour, alsook aan wedstrijden overal in België, en in

Frankrijk. Onze leden hebben veel verschillende nationaliteiten en kunnen uw

ambassadeur zijn in hun thuisland. Alle 20 teamleden hebben ook

persoonlijke social media accounts, wat verdere exposure van uw merk kan

betekenen. 

Zichtbaarheid

Door ons financieel te steunen, kan u zeggen dat u deelneemt aan een

revolutie in de fietswereld door het ondersteunen van de ontwikkeling van

vrouwenraces in Brussel, in België, in Frankrijk en verder. 

Status van supporter

Wij kunnen u foto's bezorgen van de races, de trainingsritten en onze

evenementen; U kan deze gebruiken in uw jaarrapporten of op sociale media.

We kunnen content creëren voor sociale media met uw producten en/of

diensten, die zowel op uw en onze kanalen kunnen geplaatst worden. 

Creatie van content

Voordelen voor de sponsorVoordelen voor de sponsor

We zouden een raceteam event op maat kunnen co-organiseren, waarop u

uw bedrijf kan voorstellen (banners, promotiemateriaal, ..)

Co-organisatie van evenementen
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Sponsor paketten

La Sprinteuse

Vanaf 500 €

Logo op de website van het
raceteam 

+
Logo op de CCC nieuwsbrief 

+
Social media content*

La Puncheuse

Vanaf 1.500 €

Pakket La Sprinteuse 
+

Logo op het teamwielershirt

* Details hangen af van het pakket en de overeenkomst

La Grimpeuse

Vanaf 2.500 €

Pakket La Puncheuse
+

Logo op de website CCC
+

Co-organisatie van een event

La Baroudeuse

Vanaf 8.000 €

Pakket La Grimpeuse
+

Uw merk in de naam van
een team

Twijfel niet om contact met ons op te nemen voor een gepersonaliseerd voorstel
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casualcyclingclub.be

casualcyclingclub@gmail.com

Bedankt!Bedankt!  
We kijken er naarWe kijken er naar

uit om met u samenuit om met u samen
te werken!te werken!
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