
Team Para Atletiek inspireert,  
motiveert en activeert atleten  
met een handicap. Beginners en 
wereldkampioenen. Recreanten 
en fanatiekelingen. En of je  
nou je persoonlijke record wilt 
verbeteren of een olympische plak 
wilt halen, we zijn er voor jou!  
TP/A is er om het onmogelijke  
mogelijk te maken. Met elkaar 
maken we jouw dromen waar.

Try to be better than yesterday!

Guido Bonsen
Algemeen directeur
+31 (0)6 51 49 80 32

g.bonsen@teamparaatletiek.nl 
www.TeamParaAtletiek.nl

sponsorbrochure

WAT KAN WÉL 
EN HOE GAAN 
WE DAT  
BEREIKEN
Nog steeds horen mensen met een handicap vooral wat ze 
niet (meer) kunnen. TP/A draait dat graag om: wat kan wél 
en hoe gaan we jouw persoonlijke doelen bereiken. Meer 
bewegen en sporten geeft je de kans om de beperking 
aan te kunnen, om mee te doen, om erbij te horen en biedt 
een kans op een eigen toekomst! Sport versterkt je gezond-
heid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Dat willen we je 
laten zien, maar je ook zelf laten ervaren. Deze positieve 
benadering zorgt voor meer zelfverzekerdheid en een  
beter zelfbeeld. Binnen maar zeker ook buiten de sport.

TRY TO BE  
BETTER THAN  
YESTERDAY



PARTNERS EN  
SPONSOREN  
VAN TP/A
TP/A heeft inmiddels al een paar 
mooie partners en sponsoren aan 
zich kunnen verbinden. Partners die 
geloven in onze missie en werkwijze. 
We zijn heel blij met hun betrokken
heid en samenwerking. Samen zetten 
we TP/A op de kaart in de (inter)natio
nale sportwereld en maken we het 
verschil! En daar kan jouw organisatie/
bedrijf ook aan bijdragen. Ook partner 
worden? Of ken jij organisaties die 
een perfecte match met ons team 
zijn? Op weg naar de top kan ons 
team nog meer partners gebruiken. 
Neem contact op voor meer infor
matie of om de mogelijkheden te 
bespreken!

SUPPLIERS  
VAN TP/A
TP/A wordt door verschillende suppliers 
ondersteund met hun specifieke  
expertise, materialen en faciliteiten.  
Bijvoorbeeld door het aanbieden van 
een trainingsfaciliteit of huisvesting, het 
doneren van sportmateriaal, het bij
dragen aan onze PR & promotie of het 
delen van specifieke kennis. Hierdoor 
komen onze atleten een stapje dichter 
bij hun doel! Ook supplier worden? Of 
ken jij organisaties die een perfecte 
match met ons team zijn? Op weg naar 
de top kan ons team nog meer suppliers 
gebruiken. Neem contact op voor meer 
informatie of om de mogelijkheden te 
bespreken!

TALENT MAKES  
WINNERS, BUT  
TEAMWORK  
MAKES  
CHAMPIONS

TP/A wil via haar kernwaarden  
dagelijks grensverleggend –  
elkaar inspirerend en maat
schappelijk betrokken iedereen 
met een handicap alle kansen  
geven om op zoek te gaan naar 
hun eigen (sportieve) grenzen.  
Try to be better than yesterday!

TP/A heeft drie gelijkwaardige kerntaken  
waarvoor we de aan ons beschikbaar gestelde  

middelen inzetten: ONDERSTEUNING VAN  
BREEDTESPORTMOGELIJKHEDEN,  
ONDERSTEUNING AAN TOPATLETEN EN  
TALENTEN en ROLMODEL, INSPIRATIEBRON  
EN ERVARINGSCENTRUM voor anderen zijn.  

 
Meer informatie over onze kerntaken en werkwijze 
vind je op onze website www.teamparaatletiek.nl
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