
ALS FOUNDER ONTVANG JE:

• 4 toegangspassen tot de Founders Lounge tijdens de Dutch Grand Prix (3 dagen) 

•  Catering verzorgd door een gerenommeerde sterrenchef 

• Toegang tot exclusieve F1 zones waaronder de F1 Paddock 

•  Rondleiding van een oud F1-coureur 

•  Toegang (3 dagen) tot de exclusieve F1 Paddock Club 

•  Toegangskaarten voor de ‘VIP After Race Party’ in Bernie’s Beach (4 personen) 

•  Startnummer voor de Officiële Dutch Grand Prix Founders Race (1 persoon) 

•  2 keer per jaar één dagdeel de beschikking over de Founders Lounge 

•  Het hele jaar door toegang voor de hele familie tot alle evenementen op  

het Circuit Zandvoort inclusief vaste parkeerplek 

•  2 overnachtingen voor 2 personen tijdens Dutch Grand Prix 

•  Uitnodiging voor persbijeenkomst bekendmaking Dutch Grand Prix (2 personen)

•  VIP-parkeerplek tijdens Dutch Grand Prix 

•  Gepersonaliseerde Dutch Grand Prix race overall en helm* 

•  Limited edition Dutch Grand Prix Founders kleding* 

•  15% korting op extra toegangskaarten (met een maximum van 10 kaarten)

•  Vast contactpersoon binnen de Dutch Grand Prix organisatie

€55.000 per jaar excl. BTW. Commitment voor 3 jaar.

Lidmaatschap alleen overdraagbaar na overleg en goedkeuring initiatiefnemers
*Tegen kostprijs is het mogelijk om een extra race overall,  helm, parkeerkaart, hotelkamer en kledingpakket bij te bestellen.

De Grote Prijs van Nederland, een historisch begrip dat terug te vinden is in de 

Michel Vaillants en 30 jaar Polygoonjournaal.

De Formule 1 is uitgegroeid tot het grootste wereldwijde sportplatform. Met een  

bereik van meer dan twee biljoen live kijkers en zo’n 450 miljoen kijkers per race.  

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland, met Max Verstappen, een  

potentiële wereldkampioen in deze sport met een mega fanbase.

 

Nu staan we op het punt om weer geschiedenis te kunnen schrijven en de F1 naar 

Zandvoort te halen. De impact van de sport is zo groot dat de kosten van de organisatie 

niet terug te verdienen zijn met de kaartverkoop. Bij andere Grand Prix races neemt de 

overheid ook een deel van de kosten voor haar rekening. In Nederland helaas nu nog 

niet. Om het toch mogelijk te maken doen wij dat met de steun van een aantal mooie 

bedrijven en de Dutch Grand Prix Founders Club. Ook hebben een aantal top artiesten 

en DJ’s toegezegd om dit mooie Race Festival te ondersteunen.

 

De Dutch Grand Prix Founders Club is een “by invitation only” club van maximaal 

60 personen. Jij bent één van de genodigden en kan daarmee helpen geschiedenis 

te schrijven.

 

De ondernemers achter het Dutch Grand Prix Race Festival zijn sportmarketingbureaus 

Sportvibes, TIG Sports en Circuit Zandvoort. 

 

Jij kan helpen de Dutch Grand Prix mogelijk te maken door één van de zestig 

lidmaatschappen van de exclusieve Dutch Grand Prix Founders Club af te nemen.

 

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meer informatie neem contact op met  

Martijn van der Meulen: martijn@tigsports.nl / +31655787211  
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