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Yannick Hoogaars(B)  
Champion AM 2015 

 

Beste sponsor 

Eerst en vooral wil ik jullie hartelijk danken voor jullie sponsoring het afgelopen seizoen.  
Ik heb getracht jullie firma positief in de kijker te rijden. Ik hoop dan ook dat ik geslaagd 
ben in deze opdracht. 

Als dank heb ik voor jullie een fotoreportage laten maken. Via deze link kunt u een 
promotiefilmpje bekijken dat ik eveneens heb laten maken.  
Uiteraard is dit een kleine uiting van mijn zeer grote dankbaarheid voor uw financiële 
steun die ik mocht ontvangen aangaande afgelopen seizoen 2015. 
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Volgend seizoen wil ik mij opnieuw in de strijd gooien om mijn titel bij de Am (amateurs) 
te verlengen.  
Hiernaast wens ik een nieuwe uitdaging aan te gaan, namelijk meedingen naar de titel van 
Porsche Benelux Cup Champion bij de Pro’s. 
Deze uitdagingen kan ik niet in mijn eentje realiseren. Hiervoor werk ik samen met een 
super gemotiveerd en semiprofessioneel team.  
Eveneens ben ik afhankelijk van extra financiële bijdragen. Hiervoor richt ik mij tot u, 
sponsors. Net zoals afgelopen seizoen(en), hoop ik op jullie financiële steun te mogen 
rekenen. Zonder jullie steun sta ik nergens. Als tegenprestatie zal ik mijn uiterste best doen 
om op het hoogste schavotje te eindigen en zo jullie firma optimaal te promoten. 
 
 
 
 

 
 
 
Mijn titel van dit jaar heb ik te danken aan jullie en het hele Belgium Racing Team. Omdat 
Belgium Racing echt in mij geloofde, hebben zij het ontbrekende budget voor afgelopen 
seizoen bijgepast. Ook hier ben ik enorm dankbaar voor de kansen die Belgium Racing mij 
biedt. 
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Als jonge piloot van 17 jaar diende en dien ik mij nog steeds te bewijzen.  
Belgium Racing had een programma  uitgewerkt zodat ik in optimale omstandigheden zou 
kunnen strijden voor de titel bij de AM’s. Belgium Racing prepareerde voor mij de 
betrouwbare en betaalbare versie Porsche 997. Hierdoor konden wij het budget beperken 
tot 80.000,- €. Hierbij moet ik de financiële steun die ik op het einde van het seizoen nog 
gekregen heb van Patric en Dylan Derdaele om de auto optimaal aan de start te zetten voor 
de laatste twee wedstrijden zeker vermelden. 
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Voor 2016 zitten wij met een heel ander verhaal. 
De nieuwe versie Porsche Benelux Cup zal samen gereden worden met de Porsche Carrera 
Cup Frankrijk. Bij deze races mogen enkel  Porsche 991 Cup wagens aan de start komen. 
 

 
 
Om dit te realiseren heb ik een budget nodig van 140.000,- €. 

Het is overduidelijk dat dit een mega groot verschil is met vorig seizoen.  
Ik hoop dan ook dat dit niet het einde betekent van mijn carrière in de autosport. Het is 
een enorm bedrag dat ik bijeen tracht te krijgen mede dankzij jullie financiële steun. 
Voor de sponsoring 2016 gaan we dit jaar, in overleg met jullie, een ontwerp maken 
waardoor jullie sponsoring beter in beeld kan komen op de auto en in persartikels, voor 
iedere sponsor, naar ieders budget. (lucratieve en creatieve ideeën zijn hiervoor altijd 
welkom).  
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Voorlopige kalender 2016 

6 - 7 mei FIA WEC Spa Francorchamps (B)* 

11 - 12 juni Spa Euro Race Spa Francorchamps (B) 

25 - 26 juni Porsche Days NL Zandvoort (NL)* 

10 - 11 september GT Tour Le Mans (F)* 

08 - 09 oktober  Finaleraces Zandvoort (NL) 

29 - 30 oktober GT Tour Paul Ricard (F)* 

*evenement samen met Porsche Carrera Cup France in het kader van de Porsche France Benelux 
Trophy  

Twee officiële testdagen vinden plaats op 30 april en 1 mei op Spa-Francorchamps en 30 
augustus op Le Mans. 

 

Nogmaals bedankt voor jullie sponsoring voor het afgelopen 
seizoen 2015. 

 

With my sponsorteam up to  2016 


