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STEPPEN, DE SNELST GROEIENDE 
TOPSPORT VAN NEDERLAND

Bent u met uw bedrijf op zoek naar, of geïnteresseerd in 
de sponsoring van een opvallende sportvereniging?  
Lees dan vooral verder! 

Een internationale stepvereniging sponsoren kan 
namelijk iets voor u zijn: Het is een opvallende, 
maatschappelijk verantwoorde en trendy sport die door 
steeds meer mensen in Nederland en Europa beoefend 
wordt. STEPTEAM HIGH LEVEL is een stepvereniging uit 
Woudenberg die met de eliteselectie op hoog niveau 
aan nationale en internationale wedstrijden deelneemt.

De step is weer terug in het straatbeeld. Steeds meer 
mensen ontdekken de step als vervoersmiddel maar ook 
als middel om mee te gaan sporten. In Europa wordt de 
stepsport door meer dan 100.000 mensen beoefend. In 
Nederland is er een officiële sportbond genaamd NAF 
(Nederlandse Autoped Federatie) en ook in Europa is er 
een officiële bond, de IKSA (International Kicksled & 
Scooter Association). Bij de Nederlandse bond zijn 27 
stepteams aangesloten die in competitieverband tegen 
elkaar strijden. 

STEPTEAM HIGH LEVEL is een jonge, spraakmakende 
stepvereniging opgericht op 12 januari 2010 te 
Woudenberg en is aangesloten bij de NAF. STEPTEAM 
HIGH LEVEL is een actieve vereniging met meer dan 40 
leden verdeeld in een eliteselectie, een jeugd-,  een 
senioren-  en een tourafdeling.

TALENTONTWIKKELING

Niet alleen de eliteselectie, maar ook de 
jeugd van STEPTEAM HIGH LEVEL 
behoort steevast tot de top van 
Nederland en Europa. Zo werden bij de 
laatste Nederlandse en Europese 
Kampioenschappen meerdere gouden, 
zilveren en bronzen medailles behaald 
in de verschillende jeugdcategorieën. 
Dankzij de uitstekende jeugdopleiding, 
waarin ervaren steppers de jeugd 
opleiden, levert STEPTEAM HIGH LEVEL 
jaarlijks tal van talenten aan. 

HEREN

Nederlands kampioen                                
2011, 2013, 2014                                   
Winnaar Eurocup                                          
2011, 2012                                              
Europees kampioen                                       
2013

VROUWEN

Nederlands kampioen                                   
2010, 2011, 2012, 2014, 2015,2016    
Winnaar Eurocup                                          
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  
Europees Kampioen                                    
2009, 2011, 2013, 2017          
Wereldkampioen                                                  
2008, 2012, 2014, 2016

Erelijst
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OPVALLENDE, TRENDY SPORT WAAR VEEL 
MEDIA-AANDACHT VOOR IS

Doordat er op hoog niveau gepresteerd wordt, heeft STEPTEAM HIGH LEVEL u als sponsor veel te bieden.

Er is er veel aandacht voor onze vereniging in de media. De afgelopen jaren verschenen we dan ook 
regelmatig in de krant, op het internet, radio en TV. We hebben vele malen in regionale en landelijke 
kranten gestaan, variërend van de Woudenberger en Leusden Nu tot het AD, de Trouw en de Pers. 

Op de radio kwam onze vereniging in de afgelopen jaren eigenlijk op alle grote zenders, Radio 2, 3FM, 
538, Kink FM, maar ook op regionale zenders als Radio M, Midland FM en Vallei Radio enz. Op de 
televisie waren we te zien bij Hart van Nederland, het Jeugdjournaal, RTV Utrecht en TV Gelderland.   
We worden veel genoemd op (inter)nationale stepwebsites en social media.

Om te zorgen dat de stepsport en de vereniging blijft groeien zijn wij op zoek naar u!

Met ons sponsorprogramma voor de komende jaren 
willen wij uiteraard in eerste instantie STEPTEAM HIGH 
LEVEL in z’n totaliteit zo goed mogelijk ondersteunen. 
Van recreatiesport tot talentontwikkeling en topsport. 
Van de pupillen en cadetten tot en met de senioren die 
strijden om de titels. Daarnaast willen wij vooral ook 
de talentvolle steppers van STEPTEAM HIGH LEVEL 
faciliteren en begeleiden op weg naar NK’s, EK’s en 
WK’s.

De komende jaren willen wij een fundament creëren 
voor professioneel steppen in Woudenberg. Tevens 
willen we de faciliteiten ontwikkelen om STEPTEAM 
HIGH LEVEL op internationaal topniveau te krijgen en 
te houden. Om de nodige voorzieningen te kunnen 
financieren is STEPTEAM HIGH LEVEL op zoek naar 
sponsors die zich voor meerdere jaren aan ons willen 
binden. 

De meerwaarde van deze sponsoring zit ‘m – los van 
de tegenprestaties – vooral in het feit dat u jonge 
talentvolle topsporters in staat stelt hun dromen waar 
te maken.

Extra kansen voor de sponsors                        
De stepsport is in Nederland eigenlijk nog 
praktisch onbekend met het fenomeen 
sponsoring. Dat betekent voor u als sponsor 
een nieuw terrein, met veel vrijheden en 
mogelijkheden. Doordat STEPTEAM HIGH 
LEVEL regelmatig Nederlandse, Europese- en 
Wereldkampioenen aflevert, wordt het team 
vaak gepromoot in de media, waar u als 
sponsor van kunt profiteren.

Wilt u onze sponsor worden? Lees dan verder 
op de laatste pagina voor meer informatie.

EEN CLUB OM – OOK ALS SPONSOR – TROTS OP TE ZIJN!
Jong geleerd is oud gedaan...                                                     

In 2017 werden 5 van de 12 Nederlandse titels door leden van STEPTEAM 
HIGH LEVEL gewonnen!



Zonder topsport geen breedtesport en andersom...        
Door sponsor te worden van STEPTEAM HIGH LEVEL      
zorgt u er onder meer voor dat:
• Steppers op elk gewenst niveau kunnen sporten.

• Individuele talenten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, van beginner tot wereldkampioen.
• Onze vereniging in de volle breedte, zowel kwantitatief als kwalitatief, blijft groeien en bloeien.   
• De eliteselectie in de (inter)nationale top blijft meedraaien.   
• De stepsport wordt gepromoot in Nederland. 

Meer weten over High Level?                                                              
Kijk dan op www.stepteamhighlevel.nl                                               

of volg ons op Facebook en Twitter. 

Bij sponsoring zijn beide partijen winnaars! Wij bieden u naamsbekendheid, verbondenheid aan een 
duurzame en maatschappelijk betrokken sportvereniging en de mogelijkheid om uw merk of product 
in heel Nederland en tot ver over de landsgrenzen te laten zien. U geeft ons ondersteuning, waardoor 
wij onze sportieve, sociale en maatschappelijke activiteiten kunnen blijven uitvoeren. 

Wij bieden sponsoring op maat en kunnen daarin veel voor u betekenen. Omdat je het helaas nog 
niet iedere dag tegenkomt zal iedereen die een stepper langs ziet steppen automatisch een blik 
werpen op het materiaal en de kleding. Hoe interessant zou het zijn als uw naam daar dan op te 
lezen is? Nog mooier zou het wellicht zijn als het team ook uw naam draagt en daarmee in alle 
media-uitingen automatisch reclame maakt voor uw bedrijf!

Wilt u meer weten? 

Mail naar sponsoring@stepteamhighlevel.nl of bel: 0622216898
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Wordt u onze nieuwe sponsor ?
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