
Informatiemap sponsoring



Duchenne spierdystrofie is een zeer ernstige (erfelijke) ziekte 
waarbij spierweefsel langzaam wordt afgebroken. Kinderen met 
Duchenne krijgen de ziekte door een fout op hun X-chromosoom. 
Het lichaam weet door deze fout niet hoe het eiwit dystrofine voor 
de spiercelwand kan worden aangemaakt. Hierdoor functioneren 
de spieren niet goed en valt langzaam de één na de andere 
spierfunctie weg.

Door de afbraak van het spierweefsel belanden Duchenne-
patiëntjes rond de puberleeftijd in een rolstoel. De ontwikkeling 
van nieuwe behandelmethodes heeft de levensverwachting van 
de patiënten doen toenemen tot 30 jaar. Maar zelfs nu sterven 
er patiënten voor hun twintigste vanwege niet te behandelen 
problemen.

Wat is Duchenne Spierdystrofie?



Duchenne Heroes & de Morrisbikers

In september 2017 vindt alweer de twaalfde editie plaats van de zwaarste  
mountainbiketocht van Nederland: ”Duchenne Heroes”.

“Duchenne Heroes” is een zware en prachtige sponsor- mountainbike- tocht 
van Duitsland naar Nederland. De helden leggen zeven unieke etappes 
af door vier landen en fietsen gemiddeld honderd kilometer per dag. Een 
indrukwekkende prestatie. Nog mooier is dat ze zich laten sponsoren door 
bekenden en bedrijven, met als doel de ernstige spierziekte Duchenne de kop 
in te drukken.

De Morrisbikers zijn 7 vrienden uit Bavel, Breda, Tilburg en Helmond die zich 
voor de tiende keer in gaan zetten om in 7 dagen 700 loodzware kilometers 
af te leggen om geld in te zamelen voor de ziekte van Duchenne. Met dit 
geld komen we wellicht een stapje dichterbij een vorm van medicatie om 
de ziekte van Duchenne te genezen. Zo kunnen we de Duchenne-patiënten 
en hun ouders een betere toekomst bezorgen. De afgelopen negen jaar 
hebben de Morrisbikers, met hun sponsors ruim € 210.000 bijgedragen aan de 
ontwikkeling van medicatie voor deze ziekte.

7 dagen 700 km

€	210.000	
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Bijdrage	Morrisbikers	in	afgelopen	9	jaar



De opbrengst van Duchenne Heroes gaat naar het Duchenne 
Parent Project. De stichting is een non-profit organisatie, opgericht 
door ouders en vrienden van kinderen met Duchenne. Het 
Duchenne Parents Project heeft als doel het onderzoek naar de 
genezing van de spierdystrofie Duchenne te bespoedigen.

Voor meer informatie over het evenement Duchenne Heroes kunt 
u terecht op www.duchenneheroes.nl. 

Op www.duchenne.nl vindt u alle informatie met betrekking tot 
deze verschrikkelijke ziekte.

De opbrengst



Help ons, sponsor ons!

Als bedrijf of persoon kunt u ervoor zorgen dat de onderzoeken naar het 
medicijn voor Duchenne-patiëntjes gefinancierd wordt. Het sponsoren van een 
goed doel is fiscaal aantrekkelijk (zie volgende pagina). Voor alle bedrijven die 
ons willen helpen zijn er diverse mogelijkheden. Elke week wordt er getraind 
in speciale wielerkleding op verschillende druk bezochte locaties. Vaak zijn dit 
evenementen waar duizenden mensen bij elkaar komen. Daarnaast hebben 
onze website www.morrisbikers.nl en onze facebookpagina 
www.facebook.com/demorrisbikers gelinkt aan de officiële website van 
Duchenne Heroes.

Als sponsor kunnen we verschillende Morrisbikers-sponsormogelijkheden 
aanbieden. Vanaf € 250 kunt u ons als bedrijf sponsoren en vermelden wij uw 
bedrijfsnaam zowel op onze internet site alsmede op ons nieuwe wieleroutfit 
2017. De grote van de publicatie van uw logo hangt af van de hoogte van uw 
sponsorbedrag.

Heeft u interesse om op één of andere manier de Morrisbikers te steunen, 
neem dan contact met ons op via: info@morrisbikers.nl. Via onze site www.
morrisbikers.nl kunt u onder het kopje “Sponsoring” alle informatie nog eens 
rustig nalezen. 

TOP 3 meest gekozen sponsoropties
1. Shirtsponsoring vanaf € 250,=

2. Kerstgeschenk/Relatiegeschenk Wijnpakket

3. Hoofdsponsor vanaf € 500,=





Aftrekbaarheid giften & sponsoring

Als u een deelnemer van Duchenne Heroes sponsort dat wil zeggen dat 
Duchenne Heroes uw bedrijf in ruil voor financiële steun een tegenprestatie 
biedt dan ziet de fiscus dat als een normale (marketing)kostenpost. De financiële 
inbreng is in dat geval 100% aftrekbaar. Een sponsor van Duchenne Heroes 
ontvangt van Emo Foundation een overeenkomst en een betalingsbewijs c.q. 
factuur.

Bedrijven schenking en vennootschapsbelasting 
De drempel voor giftenaftrek voor bedrijven (€ 227) is vervallen. Bovendien is 
de maximale aftrek in 2012 verhoogd van 10% naar 50% van de netto winst. De 
aftrek moet wel onder de € 100.000 blijven. De fiscus accepteert als bewijs het 
dagafschrift van de bank waarop duidelijk wordt dat de gift daadwerkelijk
is overgemaakt. Bedrijven die op de website van Duchenne Heroes via het 
speciale sponsorformulier voor bedrijven sponsoren, ontvangen via de mail een 
PDFfactuur. Dit geldt voor de fiscus ook als bewijs van sponsoring.





Voorbeeld tenues afgelopen jaren
TEST 2 MORRISBIKERS TENUE 2011; sky-leopard mix



www.morrisbikers.nl


