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2 Voorwoord
Na maanden van voorbereiding is de sponsorcommissie opgericht door een 4-tal betrokken leden
van Z.C. de Vuursche. De vereniging krijgt met steeds meer kosten te maken, die variëren van
stijgende zwembad huur, materialen, lidmaatschap van de KNZB.
Deze kosten kunnen niet eindeloos teruggehaald worden bij de leden, daar de club de leden gaat
verliezen aan de sportverenigingen in de buurt. Wij weten dat zwemmen en waterpolo niet de
nummer 1 sporten zijn in Nederland, maar het maatschappelijke doel van zwemverenigingen is veel
groter dan men vaak beseft. Denk alleen al aan het afschaffen van bijvoorbeeld schoolzwemmen en
het toenemend aantal verdrinkingen in Nederland. Een zwemvereniging is het verlengstuk voor als
men zwemlessen heeft gevolgd en daarmee leert men beter zwemmen.
Wij hebben gemerkt dat potentiële sponsoren kijken naar de exposure die ze krijgen door
sponsoring en onderschatten daarmee het bereik van een zwem en waterpolo vereniging.
Een sportveld waar gevoetbald wordt heeft geen exposure op het moment dat er niet getraind of
een wedstrijd gespeeld wordt. Dit geldt voor bijna alle veld- en zaalsporten.
Een zwembad is 7 dagen per week open en de uren dat er getraind en wedstrijden gespeeld worden
door de vereniging. De conclusie is dat aantal leden en type sport niets hoeft bij te dragen aan een
hoger/beter bereik voor een potentiële sponsor.
We zien veel mogelijkheden voor sponsoring en de groei van de club die wij in dit plan beschreven
hebben en willen graag met u de mogelijkheden bespreken voor een duurzame samenwerking.

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris

– Martijn Mostert
– Patrick Terschegget
– Melvin de Vries
– Peter Frans Heek
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3 Zwemclub de Vuursche
3.1 Historie
De Baarnsche zwem- en waterpolovereniging "Z.C. De Vuursche" is opgericht op 22 juni 1959 en
stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer
algemeen te maken, aldus de verenigingsstatuten. Wat neer komt om op goede, sportieve en
gezellige wijze de zwemsport te beoefenen. Bij de zwemclub wordt dat mogelijk gemaakt door
wedstrijdzwemmen, waterpolo en trimzwemmen.
Het zal iedereen bekend zijn, dat zwemmen een gezonde bezigheid is en de zwemafdeling van Z.C.
De Vuursche biedt mogelijkheden om de zwemsport te beoefenen. De zwemafdeling wordt
grotendeels "bevolkt" door de jongeren van de vereniging. Veel aandacht wordt besteed aan het
aanleren en verbeteren van de verschillende zwemslagen en andere zwemtechnieken. Immers,
hiermee wordt de basis gelegd voor de wedstrijdzwemsport maar ook voor het waterpolo.
Z.C. De Vuursche heeft in haar historie diverse successen met het waterpolo behaald, waarbij het
Nederlands kampioenschap voor de dames (1985-1986) en meisjes aspiranten het hoogtepunt was.
Daardoor neemt het waterpolo nog steeds een belangrijke plaats in binnen de vereniging.
Naast wedstrijdzwemmen en waterpolo hebben we ook het trimzwemmen bij de Z.C. de Vuursche,
een gezonde en gezellige manier van zwemmen. Tijdens het trimzwemmen wordt pittig
gezwommen maar wel door iedereen op zijn of haar eigen niveau, daarom kunnen alle jonge tot
oudere volwassenen meezwemmen.

3.2 Anno 2016
De club is sinds 1959 aardig gegroeid, waren er in het begin 2 waterpoloteams en een totaal van 50
leden, telt de club momenteel 101 waterpololeden in 4 senioren en 5 jeugd waterpoloteams. Is er
een aparte zwem afdeling met 44 leden en daarnaast biedt de vereniging de mogelijkheid aan 26
kinderen om spelenderwijs kennis te maken met de zwemsport.
Zoals u misschien wel op kunt maken uit de cijfers is de vereniging een bolwerk van jonge mensen
die sportief en competitief bezig zijn. En zoals in iedere vereniging word deze gedragen door
vrijwilligers die niets liever zien dan hun club groot worden.
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4 Sponsor mogelijkheden
Sport en sponsoring zijn in deze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sport is een steeds
belangrijkere plaats in onze maatschappij aan het verwerven en daardoor is het begrip sponsoring
uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning in het bedrijfsleven waarvan steeds meer kan worden
geprofiteerd. Wij vinden sportsponsoring bij uitstek geschikt als communicatiemiddel voor het
bedrijfsleven. Juist omdat sport de uitstraling heeft van actief, sympathiek en dynamisch. In een tijd
waarin gezondheid en beweging belangrijke maatschappelijke thema's zijn, kunt u met
sportsponsoring blijk geven van uw betrokkenheid.
De zwemsport is een fantastisch medium om reclamedoelstellingen en prestatieniveau in
combinatie met elkaar op te laten bloeien. Het gaat namelijk in beide gevallen om de resultaten!
Middels dit sponsorplan willen wij u laten zien dat zwem- en waterpolovereniging ZC de Vuursche u
iets bijzonders te bieden heeft. De sportvereniging zal altijd proberen om op sportief vlak te
excelleren en met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat de vereniging hoger op komt. Wat voor u
meer naamsbekendheid betekend doordat de teams dan in meer verschillende zwembaden spelen
en er meer media aandacht word gegeneerd.
Effectieve sponsoring is, zoals gezegd, een onmisbaar element in het voortbestaan van zowel clubs
als bedrijven. Als sponsor van ZC de Vuursche bent u niet alleen promoting partner, u krijgt er ook
veel voor terug. Bij onze club heeft u uitgebreide keuze aan sponsorpakketten, te vinden op de
volgende pagina, maar uiteraard komen we graag bij u langs om andere opties te bespreken. De
kosten van de sponsorpakketten zijn gebaseerd op een sponsorovereenkomst van drie jaar en de
vermelde kosten zijn de sponsorbedragen per jaar.
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4.1 Sponsorpakketten
4.1.1 Club van 50
Vermelding op de website en in de hal van het zwembad.
Kosten € 50,4.1.2
-

Balsponsor
Bal met naam, artikel in krant met foto’s (sponsor + bal)
Nieuwsbrief, website

Kosten € 100,4.1.3
-

Brons
Boarding langs de badrand tijdens de wedstrijden (50 x 50 cm)
Bal met naam, artikel in krant met foto’s (sponsor + bal)
Nieuwsbrief, website

Kosten indicatie € 250,4.1.4
-

Zilver
Boarding langs de badrand tijdens de wedstrijden (100 x 60 cm)
Bal met naam, artikel in krant met foto’s (sponsor + bal)
Nieuwsbrief, website en tevens vermelding in het programmaboekje
zwemwedstrijden

tijdens

Kosten indicatie € 500,4.1.5
-

Goud
Vlaggen in het zwembad tijdens de wedstrijden
Bal met naam, artikel in krant met foto (sponsor + bal)
Nieuwsbrief, website en tevens vermelding in
zwemwedstrijden

Kosten indicatie € 750,-

© Sponsorcommissie Z.C. de Vuursche

het

programmaboekje

tijdens

Pagina: 6
4.1.6
-

Platina (team sponsor)
Tas voor het team met logo
Set caps met logo
Groot logo op achterzijde team-shirt
Grote vlaggen in het zwembad tijdens de wedstrijden
Bal met bedrijfsnaam erop
Nieuwsbrief, website en tevens vermelding in het programmaboekje tijdens
zwemwedstrijden
Tevens een artikel op sociale media, de club website en in de Baarnsche Courant ter
promotie van onze samenwerking

Kosten in overleg

4.1.7

Vrije sponsoring

- Heeft u zelf een idee over sponsorbestedingen en kunnen wij daarbij uw partner zijn, graag
stemmen wij de mogelijkheden af.
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