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SPONSORPLAN 2021-2023
ZWEM EN POLOCLUB STOLWIJK

Sponsorplan ZPS 2021 - 2023

Voorwoord
Iedere onderneming wil zich graag op een positieve manier profileren. Publiciteit en
naamsbekendheid spelen hierbij een belangrijke rol. Het sponsoren van Zwem- en Poloclub
Stolwijk (hierna: ZPS) kan voor uw onderneming een uitkomst zijn om lokaal en regionaal meer
publiciteit en naamsbekendheid te creëren. Tevens kunt u uiting geven aan uw sociale en
maatschappelijke betrokkenheid waarmee u waardering kunt creëren bij uw (potentiële) klanten.
De plannen die wij voor ZPS hebben, worden op dit moment nog niet gedragen door voldoende
financiële ondersteuning. ZPS, dat volledig uit vrijwilligers bestaat en door vrijwilligers bestuurd
wordt, zal de lasten voor deze plannen niet zelfstandig kunnen dragen. Daarom benaderen wij u
en u collega ondernemingen uit de regio om ons bij te staan.
Via dit plan kunt u kennis nemen van de sponsormogelijkheden die ZPS biedt. Wij hopen op deze
manier uw interesse te wekken en u als nieuwe sponsor te mogen begroeten.
Namens sponsorcommissie Zwem- en Poloclub Stolwijk,
Marco Both en Alexander Vogel
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Zwem en Poloclub Stolwijk
ZPS is in 1961 opgericht en is van begin af aan een echte dorpsvereniging met enthousiaste en
sportieve leden. Op dit moment zijn er 100 spelende leden. Deze leden zijn onderverdeeld in: drie
herenteams, één damesteam en vier jeugdteams. ZPS stelt zich ten doel uit te groeien tot een
stabiele waterpologemeenschap met als basis een financieel solide, sportieve en sociale
vereniging, waarbij ieder lid zoveel mogelijk in staat gesteld wordt om op zijn/haar niveau te
trainen en te spelen.
ZPS biedt de leden de mogelijkheid om waterpolo te spelen op een zo breed mogelijk niveau
hetgeen concreet inhoudt: komen tot breedtesportklimaat, waarbij het accent ligt op de
jeugdopleiding. Om deze kernpunten verder te specificeren heeft ZPS een aantal doelstellingen
opgesteld die het samen met u wilt realiseren:
1. Waterpolo aanbieden op diverse niveaus in Stolwijk e.o.
2. Bewerkstelligen van sportieve groei door:
a. Het waterpolo prestatieniveau te verbeteren middels het opzetten van een
jeugdopleiding o.l.v. ervaren, professionele trainers/coaches i.s.m. de waterpolo
commissie.
b. Deskundigheidsbevordering

van

eigen

kader

door

het

investeren

in

trainingskwaliteit middels het werken met het Meerjaren Ontwikkelingsplan
Waterpolo (MOW) en het Waterpolo Jeugdplan van de KNZB en het intern
opleiden van kader.
In de zomermaanden zwemmen wij in ‘Ons Polderbad’ te Stolwijk en in de winter in ‘De Hofstee’
te Bergambacht. Naast waterpolo is ZPS ook maatschappelijk betrokken met het organiseren van
verschillende acties. Zo organiseert ZPS jaarlijks de zwemvierdaagse en neemt ZPS deel aan de
Stolwijkse braderie. In de zomermaanden is ZPS ook verantwoordelijk voor de kiosk in zwembad
‘Ons Polderbad’. Dit alles wordt georganiseerd door betrokken en enthousiaste leden, waarop wij
als bestuur erg trots op zijn.
Jaco Speksnijder
Voorzitter Zwem en Poloclub Stolwijk
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Sponsoring
Het sponsoren van een sportvereniging als ZPS is een geweldig middel om, tegen relatief geringe
kosten, positieve publiciteit te genereren. Daarnaast is de fiscale aftrekbaarheid een groot
pluspunt.

Sponsorpakketten
Om het sponsoren van ZPS zo aantrekkelijk mogelijk te maken zijn er een aantal pakketten
samengesteld. Hierdoor kunt u kiezen voor de voor u meest aantrekkelijke manier van sponsoren.
De sponsorpakketten staan hieronder opgesomd en worden in de volgende pagina’s toegelicht:


hoofdsponsor;



gouden-sponsoren;



zilveren-sponsoren;



bronzen-sponsoren.
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Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor van ZPS verschijnt uw bedrijfsnaam/logo prominent in beeld tijdens
thuiswedstrijden. Daarnaast bent u de teamsponsor van ZPS heren 1. Momenteel is Verwaal
Transport hoofdsponsor van ZPS. Als u interesse zou hebben in dit pakket zijn er alternatieve
sponsormogelijkheden beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de voorzitter van de
sponsorcommissie.

Plichten van ZPS t.o.v. de hoofdsponsor


Tijdens thuiswedstrijden (circa 12 in 1 seizoen):


Een reclamezeil van 2.6 bij 0.7 meter in beide doelen;



Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de hal van het zwembad De Hofstee in
Bergambacht.



Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de kiosk van het zwembad Ons Polderbad in
Stolwijk;



Uw sponsorkleding wordt tijdens elke wedstrijd gedragen (circa 24 keer in een seizoen);



Uw bedrijfslogo en contactgegevens worden vermeld op de website van ZPS, inclusief
hyperlink.

Hoofdsponsor Verwaal transport met heren 1
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Sponsorpakket Goud
Als gouden-sponsor van ZPS voorziet u een team naar keuze van sponsor kleding. In
samenspraak met de sponsorcommissie stelt u een kledingpakket samen, dit kan variëren van
alleen een T-shirt tot een volledig tenue. De kleding wordt door een team voor en na de wedstrijd
gedragen (circa 24 speelweekenden per jaar). Tevens heeft u onder andere recht op één
reclamezeil achter één van de doelen.

Plichten van ZPS t.o.v. de gouden-sponsor


Tijdens thuiswedstrijden (circa 12 in 1 seizoen):


Een reclamezeil achter het doel;



Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de hal van het zwembad De Hofstee in
Bergambacht.



Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de kiosk van het zwembad Ons Polderbad in
Stolwijk;



Uw sponsorkleding wordt tijdens elke wedstrijd gedragen (circa 24 keer in een seizoen);



Uw bedrijfslogo en contactgegevens worden vermeld op de website van ZPS, inclusief
hyperlink.

Het eerste heren team valt buiten deze sponsoring i.v.m. combinatie hoofdsponsor.

Een vol zwembad tijdens de derby ZPS - BZC
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Sponsorpakket Zilver
Als zilveren-sponsor van ZPS bent u onder andere tijdens één thuiswedstrijd balsponsor van
ZPS.

Plichten van ZPS t.o.v. de zilveren-sponsor


Tijdens thuiswedstrijden (circa 12 in 1 seizoen):


Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de hal van het zwembad De Hofstee in
Bergambacht;



Minimaal 1 keer in het seizoen bent u balsponsor van ZPS. Dit houdt in dat uw
reclamebord voor de jurytafel staat.



Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de kiosk van het zwembad Ons Polderbad in
Stolwijk;



Uw bedrijfslogo en contactgegevens worden vermeld op de website van ZPS, inclusief
hyperlink.

Sponsorpakket Brons
Als bronzen-sponsor van ZPS wordt uw bedrijfslogo weergegeven op de sponsorborden in de
kiosk en in de hal van het zwembad de Hofstee.

Plichten van ZPS t.o.v. de bronzen-sponsor


Tijdens thuiswedstrijden (circa 12 in 1 seizoen);


Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de hal van het zwembad De Hofstee in
Bergambacht.



Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de kiosk van het zwembad Ons Polderbad in
Stolwijk;



Uw bedrijfslogo en contactgegevens worden vermeld op de website van ZPS, inclusief
hyperlink.
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Tarieven

Tijdens thuiswedstrijden:

Hoofd
Een reclamezeil in beide doelen.

Goud

Zilver

Brons

X

Een reclamezeil achter het doel.

X

Minimaal 1 keer in het seizoen balsponsor.

X

Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de
entree hal van het zwembad De Hofstee in

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i.o.

750,-

500,-

250,-

Bergambacht.

Uw sponsorkleding wordt tijdens elke wedstrijd
gedragen (circa 24 keer in een seizoen).
Uw bedrijfslogo op het sponsorbord in de kiosk
van het zwembad Ons Polderbad in Stolwijk.
Uw contactgegevens en bedrijfslogo op onze
website met hyperlink.
Sponsortarieven per seizoen.

* Contactgegevens en bedrijfslogo dienen in verwerkbaar formaat beschikbaar te worden
gesteld.
Richtprijzen kleding en overige spullen
De standaard uitrusting van leden bestaat uit een broekje en een polo. Spelende leden dienen
deze zelf aan te schaffen. Het pakket hoofd- en gouden-sponsoren bevat genoeg bedrukkingen
voor één team (kosten per stuk 5 euro). Deze kosten zijn reeds in het pakket opgenomen. De
logo’s worden door een professioneel bedrijf op de bestaande (of nieuwe) kleding aangebracht.
In de onderstaande opsomming van de richtprijzen voor kleding.
-

Caps: ±550 euro (een set van nummer 1 t/m 13 in de uit- en thuis spelende kleur);

-

Broekje en polo: ±40 euro;

-

Waterpolobal: ±30 euro;

-

Tas: ±35 euro.
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