MH Roadstyling als hoofdsponsor van Unitas
Met ingang van 1 juli jl. is MH Roadstyling uit Sittard hoofdsponsor van Atletiekvereniging Unitas.
Dit sponsorgeld is meer dan welkom. Unitas gaat namelijk maar liefst zes sporters, veelal jonge
talenten, klaarstomen voor deelname aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Met het
sponsorgeld van MH Roadstyling kunnen de noodzakelijke extra voorzieningen en faciliteiten voor
de sporters worden gerealiseerd
Om sponsors binnen te halen, moeten verenigingen doorgaans actief op pad gaan. MH Roadstyling
laat zien dat het ook anders kan. “Het initiatief om onze naam aan Unitas te verbinden lag bij ons”,
licht directielid Ton Mostard toe. “Ik ben zelf lid van deze vereniging en train er regelmatig. Het
toeval wilde dat ik al een tijdje rondliep met sponsorplannen, maar ik was er nog niet helemaal uit
welke tak van sport het meest interessant zou zijn voor ons bedrijf. Toen ik tijdens een van mijn
trainingen hoorde dat Unitas zes sporters wil afvaardigen naar de Olympische Spelen, heb ik
voorgesteld om eens met elkaar te gaan praten.”

“Al snel was duidelijk dat kiezen voor Unitas een goede keuze zou zijn”, haakt collega directielid Jos
Mostard in. “Vergeet niet, we hebben het hier over topsport. Daar willen we graag onze
bedrijfsnaam aan verbinden. Verder de regionale uitstraling van Unitas. Met ruim 600 leden is de
vereniging diep geworteld in de regio Sittard-Geleen. Echter, de belangrijkste reden voor ons was de
doelgroep: jeugdige talenten. MH Roadstyling wil iets kunnen betekenen voor jonge sporters die er
alles voor over hebben om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten.”

Unicum
Klaas Pollema is al 48 jaar lid van Unitas. De vice-voorzitter, penningmeester en wedstrijdorganisator
spreekt van een geweldige opsteker voor Unitas. “Met de sponsorovereenkomst voor de duur van
vijf jaar met MH Roadstyling, krijgt onze vereniging een geweldige kans zich nog verder op de kaart te
zetten. Deelname met zes sporters aan de Olympische Spelen zou een unicum voor ons zijn.
Om deze talenten optimaal voor te kunnen bereiden, hebben we professionele ondersteuning nodig.
Denk aan medische begeleiding in al zijn facetten, het inhuren van goede trainers, maar ook aan het
beleggen van trainingskampen. Er wordt een heel begeleidingsteam opgericht om de sporters in de
komende vier jaar zo goed mogelijk te helpen hun droom voor deelname aan de spelen waar te
maken.
Normaal gesproken betalen onze sporters dit soort zaken zelf. Dat kan natuurlijk niet meer op het
moment dat je als sporter de kans wil grijpen om deel te gaan nemen aan een topevenement als de
Olympische Spelen. Hiervoor moet je heel hard trainen, soms wel 10 keer per week. Dan wordt het
onbetaalbaar voor de sporters om alle kosten zelf te betalen. We zijn dan ook heel blij met het
sponsorgeld van MH Roadstyling, want het betekent dat we de voorwaarden kunnen scheppen om
deelname aan de Olympische Spelen van 2012 mogelijk te maken.”
Ook de andere jeugdige sporters liften mee
Het sponsorgeld van MH Roadstyling komt primair ten goede aan de begeleiding van de zes
potentiële Olympische sporters; de drie polsstokhoogspringers Denise Groot, Wout van Wengerden
en Rens Blom. Verder de beide meerkampers Bregje Crolla en Bob Altena én hoogspringer Martijn
Nuigens. “Onze andere jeugdige sporters in de leeftijd van 16 tot 18 jaar zullen echter meeliften op
de voorzieningen die met dit sponsorgeld gerealiseerd kunnen worden”, besluit Klaas Pollema.
Ton en Jos Mostard horen dit graag. Het sponsorgeld van MH Roadstyling is goed besteed, dat staat
als een paal boven water. Inmiddels krijgt het project ‘deelname aan de Olympische Spelen van
2012’, ook de steun van de provincie Limburg, de Stichting Topsport Limburg en van de gemeente
Sittard-Geleen.

