
STANDHOUDERS
Als standhouder krijgt u de mogelijkheid om met uw 
eigen foodtruck of stand uw product of unieke concept 
aan te bieden aan het publiek. De verscheidenheid aan 
foodtrucks en stands maken dat het Gelre Food Plaza een 
bruisend onderdeel wordt van het WK Volleybal. Het Gelre 
Food Plaza is vrij toegankelijk en laat bezoekers genieten 
van gezond en/of duurzaam eten. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Max. 15 standhouders
Rechten:    
 -  Eigen food truck/stand (3x5 meter)
 -  Exclusiviteit op domein
Waarde - 2 opties:  
 1.  Vaste bijdrage: min. €5.000 ex. btw middels 

factuur of via inkoopvergoeding toegewezen 
cateraars WK 2022

 2.  Variabele bijdrage: afdracht 20% omzet in Gelre 
Food Plaza 

Criteria: Producten/maaltijden dienen aan minimaal 
twee van de volgende criteria te voldoen:
 1.   Gezond
 2. Duurzaam geproduceerd
 3. Innovatief
 4. Start-ups/kleine ondernemingen
 5. Regionaal/Nederlands bedrijf 
 
 

SUPPLIERS 
Als supplier kunt u producten leveren die onderdeel zijn 
van het Menu 2030 en/of catering arrangementen 
aanbieden voor het Gelre Food Plaza aan één van de 
standhouders. Denk hierbij aan hospitality catering en 
crew- en vrijwilligerscatering. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Waarde: 
 -   Vaste bijdrage min. €5.000 ex. btw middels 

factuur of via inkoopvergoeding toegewezen 
cateraars WK 2022

Criteria: Producten/maaltijden dienen aan minimaal 
twee van de volgende criteria te voldoen:
 1. Gezond
 2. Duurzaam geproduceerd
 3. Innovatief
 4. Start-ups/kleine ondernemingen
 5. Regionaal/Nederlands bedrijf

Voor meer informatie, neem contact op met  
Elsemiek: elsemiek@tigsports.nl

WK VOLLEYBAL 2022
Het WK Volleybal komt voor het eerst naar Nederland 
en zal op maar liefst drie verschillende locaties worden 
gespeeld. Het grootste deel van de eerste fase van het 
evenement vindt plaats in de provincie Gelderland, met 
het Arnhemse GelreDome als hoofdlocatie. 

Het WK Volleybal staat in het teken van de 
mogelijkheden van gezonde en/of duurzame voeding. 
Het Gelre Food Plaza zal van 23 september t/m  

 
2 oktober verschillende ondernemers en organisaties 
een podium bieden om bezoekers te laten zien wat 
Nederland te bieden heeft. 

Innovatieve, duurzame en smaakvolle bedrijven met 
aantrekkelijke ingrediënten, menu’s, foodtrucks en/
of andere concepten krijgen de kans tijdens 1 van de 
grootste sportevenementen in Nederland de (volleybal)
fans te verrassen en te laten zien wat gezonde en/of 
duurzame voeding is.

 



 


