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SPONSORBELEID  ZWEM- EN WATERPOLOCLUB NEPTUNIA ’24  

 

Voor u ligt het sponsorbeleid van Zwem- en Poloclub Neptunia ’24.  

Zwem- en poloclub Neptunia ’24 is een sfeervolle, ambitieuze vereniging waarbij plezier, 

enthousiasme en de wil om op hoog niveau te presteren de kernwaarden van de vereniging 

zijn. 

Zwem- en poloclub Neptunia ’24 heeft vijf afdelingen; 

• Waterpolo 

• Wedstrijdzwemmen 

• Aangepast zwemmen 

• Recreatief elementair zwemmen 

• Masterzwemmen 

De vereniging telt om dit moment 250 leden. 

De doelstelling van dit sponsorplan is om extra inkomsten te generen voor onze actieve 

vereniging. Als vereniging krijgen we steeds meer te maken met extra kosten zoals badhuur, 

materialen, trainersvergoedingen, digitalisering en lidmaatschap KNZB. 

Deze kosten kunnen we niet eindeloos terughalen bij de leden. Zwemmen en waterpolo zijn 

dan wel niet de nummer één sporten in Nederland, maar het maatschappelijk doel van 

zwemverenigingen is veel groter dan men vaak beseft. Denk alleen al aan het afschaffen van 

schoolzwemmen en het toenemende aantal verdrinkingen in Nederland.  Onze vereniging is 

het verlengstuk wanneer de zwemdiploma’s zijn gehaald omdat je daardoor beter leert 

zwemmen. 

Potentiële sponsoren kijken vaak naar de exposure die ze krijgen en kiezen dan al snel voor 

de voetbalsport of volleybalsport. Echter wanneer er geen wedstrijden zijn, is er geen 

publiek. Het zwembad is zeven dagen per week open en dagelijks is er publiek in de vorm 

van bezoekers, leden die trainen of wedstrijden die worden gehouden. Wij zijn van mening 

dat u hierdoor als sponsor meer gezien wordt. 

Sponsormogelijkheden 

Sport en sponsormogelijkheden zijn in deze tijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Sport 

neemt een steeds belangrijkere plaats in, in onze samenleving. Het begrip sponsoring is 

uitgegroeid tot een sociale vorm van ondersteuning aan verenigingen vanuit het bedrijfsleven 

waarvan steeds meer kan worden geprofiteerd door beide partijen. 

Sponsoring is bij uitstek geschikt als communicatiemiddel voor het bedrijfsleven. Sport heeft 

de uitstraling van actief, sympathiek en dynamisch. En toont voor u als sponsor een stuk 

betrokkenheid in een samenleving waarin gezondheid en beweging erg belangrijke issues 

zijn. 
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Als vereniging  hebben we diverse sponsormogelijkheden, want effectieve sponsoring is een 

onmisbaar element in het voortbestaan van vele verenigingen. Als sponsor van Zwem- en 

poloclub Neptunia ’24 bent u niet alleen een promoting partner, u krijgt er ook iets voor terug.  

De basis sponsor mogelijkheden vindt u in de bijlage. Echter we zijn ook zeker bereid om 

met u in gesprek te gaan om eventuele andere opties te bespreken.  

Wilt u Neptunia’24 ook een warm hart toedragen? Neem dan contact op of 

bespreek uw plannen in een gesprek. 

 

Naast de basis sponsor mogelijkheden is ook incidentele sponsoring zeer welkom. Een 

voorbeeld hiervan is: 

SPONSOR VAN TRAININGSMATERIALEN VOOR DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN BINNEN 

NEPTUNIA. 

Dit zijn de jaarlijks terugkerende kosten voor onze vereniging. U kunt hierbij denken aan 

waterpolo ballen, plankjes, flippers, bobbels en andere hulpmaterialen zoals een tillift voor 

onze afdeling Aangepast Zwemmen. 

U ziet er zijn talloze mogelijkheden om onze zwemvereniging Zwem- en Polo club Neptunia 

’24 een warm hart toe te dragen. 

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over onze club https://neptunia’24.nl 

 

En neem gerust contact op met onze voorzitter voor een vrijblijvend gesprek. Gegevens 

staan op onze website onder “Onze club” onderaan de pagina. 

 

Bijlagen:  

- Sponsor uitingen juli 2021 

- Model Sponsorovereenkomst juli 2021 

 

https://neptunia’24.nl/

